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Sjuksköterskor uppfattning av samarbete och arbetsmiljö i ett modernt 

traumarum. – En empirisk studie 

 

 

Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige avlider ca 4500 personer som följd av trauma på grund av en svår 

skada eller en allvarlig svikt i de vitala funktionerna. Akutsjukvården och dess rutiner 

vid ett trauma har en avgörande roll för patientens fortsatta liv. Syfte: Syftet var att 

beskriva hur sjuksköterskor uppfattade samarbetet och arbetsmiljön i ett modernt 

traumarum. Metod: Denna empiriska studie inkluderade primärkällor från 14 

telefonintervjuer. I urvalet fanns legitimerade sjuksköterskor från akut-, ambulans- och 

intensivvård som ingick i traumateamet på ett traumarum. Intervjuerna analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Två domäner 

skapades, samarbete och arbetsmiljö. Det framkom tre kategorier inom domänen 

samarbete; en önskan av samhörighet, ett behov av erfarenhet och kompetens och en 

känsla av att vara överflödig. Under domänen arbetsmiljö framkom två kategorier; ett 

anpassat traumarum och en önskan av trygghet. Gemensamma simuleringsövningar 

påverkade hela upplevelsen av arbetet på traumarummet. Slutsatser: Både samarbete 

och arbetsmiljö skulle kunna förbättras genom att implicera simuleringsövningar redan 

på utbildningsnivå för samtlig vårdpersonal och införa liknande arbetssätt hos alla 

instanser inom sjukvården. I och med ett bättre samarbete och en bättre arbetsmiljö för 

vårdpersonalen skulle detta kunna ge en ökad kvalitetssäkrad vård för patienten och ur 

ett samhällsperspektiv leda till en effektivisering och resurssparande för sjukvården.  

 

Nyckelord: arbetsmiljö, innehållsanalys, omvårdnad, samarbete, simuleringsövningar  

 

 

  



Nurses´ experiences of cooperation and work- environment in a modern trauma 

room. - An empirical study 

 

 

Abstract 

Background: In Sweden is the death of about 4,500 people a result of trauma due to a 

severe injury or a serious impairment to the vital functions. Emergency medical care 

and its practices around trauma-caring have a crucial role in the patient's continued life. 

Purpose:  The aim with this study was to describe how nurses perceived cooperation 

and the working environment in a modern trauma room. Method: This empirical study 

included primary sources from fourteen telephone interviews. The samples were 

registered nurses from the emergency department, paramedics and critical care included 

in the trauma-team at a trauma room. The interviews were analyzed by qualitative 

content analysis with an inductive approach. Results: Two domains created cooperation 

and work environment. Cooperation emerged three categories: a desire of belonging, a 

need for experience and competence and a sense of being superfluous. The work 

environment revealed two categories: a custom trauma room and a desire to feel secure. 

Joint simulation exercises affected the whole experience of the work on a trauma room. 

Conclusions: Both cooperation and work environment could be improved by 

implicating simulation exercises already on educational training for all health 

professionals and introduce similar approach in all instances in health care. With a 

preferable cooperation and working environment could results in a quality assured care 

for the patient and also lead to a more efficient and resource-saving health care from a 

societal perspective.  

 

Keyword: caring, content analysis, cooperation, simulation exercises, work 

environment 
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INTRODUKTION 

Inom akutsjukvård behandlas patienter med allvarlig svikt i en eller flera vitala 

funktioner. En grupp av dessa patienter delas in i kategorin traumapatienter och 

omhändertas i speciellt utrustade traumarum. Personalen som arbetar med en patient i 

ett sådant rum kallas traumateam och består oftast av undersköterskor, sjuksköterskor 

och läkare med specialistutbildning från akutmottagningen, intensivvården, anestesi och 

röntgen, beroende på förutsättningarna som finns på sjukhuset (Wikström, 2012, s.117). 

Inom många områden är det sedan länge känt att teamwork har en positiv inverkan på 

arbetet. Detta ger ett förbättrat resultat genom bättre samarbete och färre misstag 

(Shapiro, et al. 2004). Ett bra samspel mellan personalen i ett traumateam är avgörande 

för omhändertagandet av patienten och det är av stor vikt att förstå budskap, relationer 

och situationerna som uppstår mellan dem. Det är inte bara det verbala som spelar roll, 

utan kroppsspråket och mimiken är avgörande för hur relationen fortlöper mellan flera 

människor (Thorsén, 2002, s.62-64). 

BAKGRUND 

Varje år avlider ca 4500 personer i Sverige som följd av trauma. Internationella 

prognoser tyder på att skador orsakat av olyckshändelser kommer att öka belastningen 

inom sjukvården. Denna ökning är en följd av samhällsutvecklingen med en ökad 

befolkning, ökad rörlighet, risker som följd av snabb teknisk och industriell utveckling 

och samt ökat våld och terrorhot (Lennquist, 2007, s.12). När en patient inkommer till 

sjukhuset med ambulans med hjärt- eller andningsstopp, sviktande cirkulation, eller 

grav medvetandepåverkan förvarnas akutmottagning och traumateamet. Det är viktigt 

att så tidigt som möjligt få mycket information om orsaken till patientens tillstånd, då 

detta ger en uppfattning om vilka skador som kan ha uppstått samt dess svårighetsgrad 

(Frykstedt, Hulting, Höjer & Luswigs, 2010; Wikström, 2012, s.118-120; Lennquist, 

2007, s.62). Ett exempel på en nuvarande rutin som finns vid ett traumalarm är att 

ambulanspersonal larmar via telefon till akutmottagningen där akutens personal larmar 

ut traumateamet. Teamet blir informerade om läget och förbereder sig både mentalt, 

praktiskt med utrustning och inväntar patienten på traumarummet (Wikström, 2012, 

s.118-120; Frykstedt et al. 2010). Alla traumarum måste innehålla nödvändig utrustning 

som ska vara kontrollerad innan behandlingen av den svårt sjuke patienten påbörjas. 

Personal presenterar sig i gruppen och skapar då trygghet i sina roller, traumateamet går 
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sedan igenom eventuella kommande situationer (Frykstedt, et al. 2010; Lennquist, 2007, 

s.15). Speck, Jones, Barg & McCunn (2012) visar i sin studie att väntan är ett 

nyckelinslag i arbetet för dem som är med i traumateamet. I de traumafall där 

traumateamet hade blivit förvarnade att en patient var på ingående, så hann gruppen 

förbereda sig bättre i omhändertagandet. Det diskuterades vilka typer av skador som 

patienten kunde tänkas ha, vilka olika behandlingsstrategier som kan tänkas användas 

samtidigt som de väntade på att patienten skulle anlända. Vid traumaomhändertagande 

används vitalparametrar (cirkulation/ andning/medvetande) som underlag för 

bedömningen av vilken prioritet patienten får, antingen orange eller röd. Vid röda larm 

är patienten allvarligt påverkad i en eller flera vitalparametrar och vid orange larm är 

patienten lättare skadad men behov av en eller flera akuta insatser. Många gånger kan 

en patient prioriteras högre på grund av att en av vitalparameter är avvikande. Det ger 

då en högre skattning och behandlingsnivå för den svårt skadade patienten, vilket kan 

vara missvisande gentemot den verkliga situationen. Detta kan vara ett problem då 

väldiga resurser krävs för dessa larm och det kan ge negativa effekter på andra 

avdelningar inom sjukhus (Granström, Wihlke, Brattström & Östlund, 2012). Vid det 

primära omhändertagandet av en traumapatient genomförs en primär undersökning 

inriktad på att identifiera och undanröja omedelbara hot mot livsviktiga funktioner. 

Fokus ligger på de skador som hotar patientens liv och vilka livräddande åtgärder som 

ska påbörjas omedelbart. En sekundär undersökning genomförs för att få en helhetsbild 

av skadornas art och omfattning (Lennquist, 2007, s.62; Wikström, 2012,s.118; Driscoll 

& Wardrope, 2005). Det är av stor vikt att arbetet på akutmottagningen går snabbt och 

effektivt då förutsättningarna för att en svårt skadad patient ska överleva försämras 

avsevärt om patienten inte får kvalificerad vård inom den första timmen, ”the golden 

hour” (Wikström, 2012, s.117). Advanced trauma life support, ATLS är ett arbetssätt 

som implementerats inom akutsjukvården med ursprung från USA (Lennquist, 2007, 

s.24; Kelleher, Bose, Waterhouse, Carter & Burd, 2013). Med ATLS avses att åtgärda 

det mest livsavgörande först samt bedöma patientens grad av livshotande skador. 

Teamet på ett traumarum arbetar därför utifrån ABCDE- principen. Tanken med denna 

princip är att upptäcka de skador som är till störst hot för patienten i tur och ordning och 

åtgärda dessa innan arbetet går vidare till nästa bokstav i bedömningen (American 

college of surgeons committee on Trauma, 1994, s.19-29; Lennquist, 2007, s.24, s.62; 

Gerber Zimmermann & Herr, 2006). Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning 

och på traumarum bör ha utökade kunskaper inom traumalogi och kan då utbilda sig 
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genom ATSS (Akut traumasjukvård för sjuksköterskor) som är en modifiering av 

ATLS-konceptet för sjuksköterskor (Lennquist, 2007, s.24).  

 

Omvårdnadsteori 

Detta arbete har som teoretiskt utgångspunkt Orems omvårdnadsteori. Orem såg tidigt 

behovet av att avgränsa och formulera sjuksköterskans uppgifter, inte minst för att 

kunna tydliggöra professionaliteten hos denna yrkesgrupp (Thorsén, 2002, s.253-258). 

En av Orems åtta universella egenvårdsbehov handlar om att främja fysisk och psykisk 

funktion samt främja utveckling inom en social gemenskap. Orem pratar om olika 

omvårdnadssituationer som kan uppstå, när någon är i behov av hjälp och någon annan 

har förmåga att hjälpa. En av dessa förmågor kallas för omvårdnadskapacitet och syftar 

till att kompensera en individs egenvårdskapacitet, helt eller delvis, då 

egenvårdskapaciteten inte är tillräcklig för att tillgodose patientens egenvårdsbehov. 

Omvårdnadskapacitet definieras som något som skapas genom sjuksköterskans åtgärder 

och interaktionen mellan personal i en omvårdnadssituation (Kirkevold, 2000, s.148-

149, 151; Thorsén, 2002, s.253-258). Inom begreppet omvårdnadskapacitet föreligger 

vissa grundläggande färdigheter och egenskaper hos personal som fått utbildning och 

träning i omvårdnad. Dessa egenskaper är bl.a. en positiv attityd och 

handlingsberedskap och inkluderar motivation till omvårdnadsutövning. Andra 

omvårdnadsegenskaper som är viktiga är diagnostisering, ordinationer samt sociala 

färdigheter. Omvårdnadskapacitet är en förmåga till medveten handling hos vuxna 

personer, alltså en inlärningsförmåga och utövas i ett specifikt syfte. Det är en speciell 

förmåga som varierar från sjuksköterska till sjuksköterska, allt efter utbildning, klinisk 

erfarenhet och yrkesskicklighet som ger en förmåga att kunna samarbeta och känna 

empati för andra människor. Orem menar att den mindre erfarna sjuksköterskans 

kapacitet är annorlunda än hos den erfarna (Selanders, Schmieding & Hartweg 1995, s. 

78-80; Nelson, Parkman, Evans & Cox, 2001; Timmins & Horan, 2006). 

 

Problemformulering 

Denna studie är baserad på att undersöka hur samarbetet och arbetsmiljön i ett modernt 

traumarum fungerar. Författarna vill därför ta reda på hur sjuksköterskor uppfattar att 

samarbetet och arbetsmiljön ser ut i det verkliga livet i det nya traumarummet. 
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SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskor uppfattar samarbetet och 

arbetsmiljön i ett modernt traumarum.  

METOD 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor uppfattade samarbetet och 

arbetsmiljön i ett modernt traumarum, därför valdes en empirisk studie baserad på en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). Den 

kvalitativa forskningen har fokus på språk och kommunikationen i ett fenomen vars 

data samlas via narrativ metod (Polit & Beck, 2012, s.50).  

 

Etiska överväganden  

Verksamhetschefer och deltagarna blev skriftligt informerade via informationsbrev 

(bilaga 1, 2) om studiens syfte och tillvägagångssätt. Studien skulle bedrivas enligt god 

forskningsetik vilket innebar att materialet skulle förvaras inlåst samt endast vara 

tillgänglig för dem som utför studien. Informationsbreven innehöll även 

kontaktinformation till författarna och handledare. Författarna bad om ett skriftligt 

samtycke från enhetscheferna och deltagarna i form av en svarstalong. Deltagaren när 

som helst kunde avsluta sin medverkan i studien utan någon som helst anledning (Polit 

& Beck, 2012, s.157-158). Vid själva intervjuerna informerades deltagarna muntligt 

återigen om studiens syfte, metod och att möjligheten fanns att när som helst ta en paus 

eller avbryta intervjun.  

 

Kontext och urval 

Denna studie är utförd på ett svenskt länssjukhus där det år 2009 påbörjades en 

nybyggnation av ett traumarum och samtidigt en utveckling av det arbetssätt i samband 

med traumaomhändertagande. Vårdpersonal arbetade redan efter ATLS-konceptet men i 

ett mindre rum på sjukhuset som tillhörde intensivvårdsavdelningen och personalen 

hade ett arbetssätt som inte helt fungerade i praktiken. Det nya traumarummet blev nu 

placerat som en egen del av sjukhuset, men i närheten av intensivvårdsavdelningen och 

akutmottagningen. Akutmottagningens personal fick huvudansvaret för rummet som 

innefattade kontroller på utrustning, städning och påfyllning av material. En ny 

traumamanual för rummet utarbetades av en utvecklingsgrupp med personal från akut-, 
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intensiv-, anestesi- och ambulanssjukvården. Denna traumamanual är utarbetad efter 

ATLS för att fungera utifrån förutsättningarna för detta sjukhus. I studien ingår 

legitimerade sjuksköterskor från tre olika yrkeskategorier (akut, ambulans och 

intensivvård) som på detta sjukhus ingår i ett traumateam på ett traumarum. I nuvarande 

rutiner ingår gruppträning var tredje vecka med simulering av olika akuta situationer för 

samtlig personal som ingår i traumateamet. Författarna påbörjade arbetet med att skicka 

ut en skriftlig förfrågan till enhetscheferna på de olika avdelningarna och frågade om 

deras hjälp att förmedla frågan vidare till sin arbetsgrupp angående deltagande i studien. 

Inkluderingskriterierna var att deltagaren förutom legitimation som sjuksköterska skulle 

ha deltagit vid ett eller flera tillfällen vid orange eller rött traumalarm. Deltagarna var 

sex män och åtta kvinnor mellan 28 och 50 år och har arbetat som sjuksköterska mellan 

4 - 21 år. Författarna hade som mål med studien att inkludera fem sjuksköterskor från 

varje enhet; akutsjukvård, ambulanssjukvård och intensivvård. Enligt Trost (2010) ska 

en studie som är baserad på kvalitativ ansats ha ett mindre antal deltagare då det vid 

många intervjuer blir ett för stort material att hantera. Det kan uppstå svårigheter med 

att få en överblick över resultatet och författarna kan missa viktig information. Han 

menar även att det är möjligt att utöka antalet intervjuer om det är behov av det under 

arbetets gång (Trost, 2010, s.143-144). 

 

Datainsamling 

Under våren 2013 utfördes det 14 intervjuer. Telefonintervjuer valdes som metod för 

datainsamling. Denna typ av intervjumetod är en accepterad metod när intervjuerna är 

kortare, specifika till sitt ämne och inte så personliga (Polit & Beck, 2012, s.265). 

Telefonintervjuerna baserades på ett antal semistrukturerade frågor (bilaga 3) med 

möjlighet för deltagaren att kunna tala fritt om de olika ämnena, utveckla sig och 

komma med egna reflektioner (Polit & Beck, 2012, s.537). Intervjun påbörjades genom 

att författarna sammanfattade syftet med studien och redogjorde för hur ämnet till 

studien valdes, och genom detta skapades en avslappnad stämning och en öppen dörr 

för deltagaren. I intervjuerna ställdes relevanta uppföljande frågor såsom hur, när och 

varför. Författarna valde att dela upp intervjuerna mellan varandra då bearbetningen och 

analysering påbörjas redan vid själva intervjun samt att båda då fick ta lika stor del av 

analysförfarandet (Trost, 2010, s.78-82). Intervjuerna valdes att spelas in via 

högtalarfunktion och diktafon och tog mellan 20 respektive 40 minuter.  
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Analys 

Materialet lyssnades igenom och transkriberades sedan till text. Den transkriberade 

texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys och sedan användes en manifest 

analysmetod. Den manifesta innehållsanalysen fokuserar på det som texten säger och 

beskriver det som tydligt framgår. Den manifesta analysmetoden handlar om att tolka 

text och lägger vikt på likheter och skillnader inom de koder och kategorier som 

uppkommer i dataanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Alla intervjuer lästes 

igenom i sin helhet ett flertal gånger. Därefter plockades meningar och fraser ut, de 

meningsbärande enheterna hade koppling till studiens syfte. En meningsbärande enhet 

kan enligt Graneheim och Lundman (2004) vara ord, meningar eller stycken som är 

centrala för texten. Dessa enheter kondenseras för att minimera mängden text utan att 

förlora kärnan i meningen. Texterna kodades och grupperades in till subkategorier som 

därefter bildade kategorier som blev det slutliga resultatet (se tabell 1). Analysen 

resulterade i fem kategorier, dessa användes som underrubriker i arbetet. Resultatet 

beskrivs i löpande text och med citat ur intervjuerna. Då syftet med studien var att 

belysa arbetsmiljön samt samarbetet i traumarummet har dessa två frågeområden 

använts som domäner i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Sub- Kategori Kategori 

”Det bygger upp en 

otroligt stressad miljö 

och samarbetet är 

otroligt beroende av 

vem som är 

traumaledare” 

Bygger upp en stressad 

miljö och samarbetet är 

beroende av vem som är 

traumaledare 

En stressad 

miljö och 

samarbetet är 

beroende av 

traumaledaren  

Traumaledaren 

påverkar 

samarbetet 

Ett behov av 

erfarenhet och 

kompetens 

”Jag tycker att det är en 

ganska bra arbetsmiljö, 

dom gånger jag har 

varit där har det varit 

ganska låg ljudnivå” 

Arbetsmiljön är ganska 

bra och ljudnivån har 

varit låg 

Arbetsmiljön är 

bra och 

ljudnivån låg  

Låg ljudnivå 

främjar god 

arbetsmiljö  

Ett anpassat 

traumarum  

 

RESULTAT 

Inom domänen ”Samarbete i ett traumarum” framkom det att det fanns en önskan av 

samhörighet i gruppen samt att det fanns erfarenhet och kompetens i traumateamet. 
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Känslan av att vara överflödig i teamet var också vanligt förekommande. Inom 

domänen ”Arbetsmiljö i ett traumarum” framkom det att det nu var ett anpassat 

traumarum och att det fanns en önskan av att känna trygghet i traumarummet 

(se tabell 2).  

 

Tabell 2. Resultatets två frågeställningar och dess kategorier 

Hur upplevs samarbetet i ett 

traumarum? 

Hur upplevs arbetsmiljön i ett 

traumarum? 

En önskan av samhörighet Ett anpassat traumarum 

Ett behov av erfarenhet och kompetens En önskan av att känna trygghet 

En känsla av att vara överflödig  

 

Upplevelsen av samarbetet i ett traumarum 

Under detta frågeområde framkom tre kategorier; en önskan av samhörighet, ett behov 

av erfarenhet och kompetens och samt en känsla av att vara överflödig. Kategorierna 

besvarar frågeställningen ” Hur uppfattas samarbetet i ett modernt traumarum”?  

 

En önskan av samhörighet 

I kategorin en önskan av samhörighet framkom det att samarbetet mellan personal från 

olika kliniker var mer lättsamt nu och att de olika professionerna nu visste vad som 

förväntades av dem under ett traumaomhändertagande vilket gjorde att de arbetade mer 

tillsammans. Deltagare ansåg att det var en fördel att arbeta enligt kursen ATSS då det 

var ett färdigt upplägg och system vilket ledde till att deltagarna visste vad de skulle 

göra under traumat och på så sätt visste sin roll. Att arbeta efter ett färdigt upplägg 

gjorde det också roligare att gå på traumalarm, det upplevdes också mer intressant, 

lärorikt och givande. Deltagarna såg även en fördel att de vågade be sina kollegor i 

traumarummet om hjälp och arbetet upplevdes flyta på smidigare nu än tidigare tack 

vare att personalen arbetade ihop tillsammans som ett team. Det nya rummet och 

arbetsklimatet hade minskat vi- och ni-känslan i jämförelse med det tidigare 

traumarummet. 

 

”Det är verkligen en ny stämning i nya rummet nu, det flyter på även om det är akut och 

allvar”. 
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Kommunikationen upplevdes fungera bättre nu tack vare de övningar de hade haft och 

de pratade mer med varandra. Både sammanhållningen och samarbetet hade generellt 

blivit mycket bättre och alla deltagare upplevde sig vara välkommen till traumarummet. 

Deltagare upplevde att de kände sig mer trygg i att gå på traumalarm nu tack vare att de 

kände mer samhörighet till övriga deltagare och kände varandra bättre. De kände sig 

inte lika ensamma då de hjälpte varandra med att exempelvis hitta utrustning eller vid 

behov av hjälp med dokumentation. Deltagarna ansåg att de var mer hjälpsamma mot 

varandra, kände solidaritet och teamkänsla gentemot varandra. Deltagarna upplevde att 

de utvecklades mer nu än tidigare och att de arbetade mot samma mål. De kände sig mer 

delaktiga i patientomhändertagande och att det var mer personlig utveckling i att de 

kunde följa patienten längre och få ta del av resultatet.  

 

”Sen hjälps vi åt över gränserna nu, det har blivit mycket bättre sedan det nya rummet 

startades upp, vi hjälper varandra att hämta saker, en bättre kommunikation helt 

enkelt”. 

 

Samtidigt visade resultatet att det skulle behövas ännu mer övning för att utveckla 

denna samhörighet. Det fanns ett behov av att få träffas och lära känna varandra 

ytterligare när det inte var skarpt läge. Deltagarna efterfrågade tid att lära känna 

personal från andra kliniker så att de lättare skulle kunna samarbeta. Detta gällde främst 

ambulanspersonalen då personalen från intensivvårdsavdelningen och 

akutmottagningen hade ett närmare samarbete generellt inne på sjukhuset. En osäkerhet 

som deltagarna upplevde var att de tyckte det var mycket folk i rummet under trauman, 

men denna osäkerhet minimerades ju mer de tränade tillsammans. Deltagarna pratade 

om att den ökade utbildningen, det förbättrade utrymmet, övningarna och den 

modernare utrustningen främjade deras arbete under ett traumalarm. All personal kände 

sig mer delaktig i själva traumaomhändertagandet. En annan fördel som också fanns var 

att alla yrkeskategorierna var med på ett annat sätt och alla tog lika mycket ansvar vid 

traumat. Men det reflekterades också över att själva omhändertagandet idag inte var 

annorlunda än innan nybyggnationen och borde egentligen inte påverka sättet hur 
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gruppen arbetade, men att det givetvis var en fördel i att lära känna varandra och öva 

tillsammans. 

”Tydligt enligt ATSS, alla vet ju sin roll. Jag kan dock känna mig osäker ibland när det 

är mycket med folk, men ju mer man tränar tillsammans så blir det ju bättre”. 

 

Ett behov av erfarenhet och kompetens 

Det fanns ett behov av erfarenhet och kompetens från all involverad personal. 

Deltagarna upplevde att traumaledaren hade en väldigt stor roll i hur slutresultatet av 

traumat blev. En strukturerad traumaledare var mycket lättare att följa och dokumentera 

efter och ett stort önskemål från deltagarna var att ledaren skulle prata högt och tydligt. 

Om traumaledaren inte gav klara besked blev resten av yrkeskategorierna mer 

ostrukturerade och det resulterade i att de stod och inväntade order och detta gav dåligt 

flyt i arbetet. Traumaledaren var tvungen att vara tydlig och beslutsam annars visste inte 

deltagarna vad de skulle göra vilket kunde skapa en stressig arbetsmiljö. De upplevde 

att eftersom de jobbade efter ATLS och ATSS-konceptet så skulle det vara en kirurg 

som var traumaledare och som hade det yttersta ansvaret. Det upplevdes däremot 

jobbigt när det kom en ny läkare som inte hade erfarenheten eller vanan av att leda i 

traumarummet. Deltagarna upplevde att alla läkare inte var tillräckligt införstådd med 

vem som skulle bestämma.  

 

”Om traumaledaren är bra så flyter all på bra tycker jag” 

 

Önskvärt var även att kirurgen var ett känt ansikte för personalen och hade lätt för att 

samarbeta och visa hänsyn för alla yrkesgrupper och åtgärder. En del deltagare önskade 

tydligare struktur gällande rutinerna kring vad rapporterna skulle innehålla.  

 

”Det bygger upp en otroligt stressad miljö och samarbetet är otroligt beroende av vem 

som är traumaledare” 

Erfarenheten hos alla yrkeskategorier genomsyrade arbetet inne på traumarummet och 

det upplevdes att kunskapen absolut fanns bland sjuksköterskorna både hos akut-, 

intensiv och ambulanspersonalen. Det upplevdes samtidigt att all personal hade olika 
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typer av erfarenheter och kunskap både bland sjuksköterskor och undersköterskor, 

vilket gjorde att alla kunde bidra med något i alla situationer. Känslan av att inte hinna 

förklara för de mindre erfarna kunde då bidra till en mer stressad miljö och kunde tyvärr 

påverka hela arbetsgruppen negativt.  

 

”Jag kan uppleva det som jobbigt ibland då vi har en roll där och har kanske inte alla 

gånger tid att förklara”. 

 

Deltagarna upplevde att kommunikationen hade en stor del i samarbete och det var 

viktigt att personal i traumarummet hade erfarenheten av att kunna kommunicera i en 

stressig och allvarlig situation. Vilken typ av trauma som hade inträffat påverkade också 

vilken stämning som fanns i rummet, de talade om barntrauman som alltid var tyngre att 

hantera än andra trauman både under pågående larm och efteråt. Röda larm var mer 

energikrävande och påfrestande än orangea larm pga. allvarlighetsgraden och att detta 

också var beroende på vilken erfarenhet traumateamets deltagare hade av sådana larm. 

Deltagarna ansåg att simuleringsövningarna där det fokuserades på att kunna 

kommunicera tydligt medförde att de lärde sig att ge varandra feedback för att minska 

risken för missförstånd i en stressad situation. Deltagarna lyfte utifrån ovanstående 

åsikter också förförståelsen om att alla har varit ny någon gång. Det kunde upplevas att 

traumaomhändertagandet tog längre tid pga. ovana i rummet. Deltagarna hade en 

förståelse för att det tog ett tag innan alla hade lärt sig rutinerna. Erfarenheten och 

kunskapen kom med tiden ansåg deltagarna. 

 

”Kan vara ovant när man är där sällan men då gäller det att man kommunicerar mer” 

 

Deltagarna ansåg att det fortfarande fanns mycket kvar att utveckla och att detta lättast 

kunde genomföras genom ännu mer träning. Det gav en stor förändring i arbetsgruppen 

när de startade upp med övningarna och det märktes direkt att de samarbetade bättre ju 

mer träning de fick tillsammans. Viktigt var att insikten fanns hos all personal både från 

akutmottagningen, ambulansvård och intensivvård att behovet av att träna mer alltid 

fanns. 
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En känsla av att vara överflödig 

De olika yrkeskategorierna upplevde sig på olika vis överflödiga ibland. En del av 

deltagarna tyckte exempelvis att de inte behövdes vid de orangea larmen. De ansåg att 

grundbemanningen skulle klara av dessa larm alldeles utmärkt själva med den 

kompetensen de hade erhållit efter utbildningarna ATSS/ATLS. De deltagare som 

bistod med spetskompetens kände sig mer som en resurs som inte bidrog så mycket i 

den aktuella situationen. Deltagarna hade också ofta dåligt samvete då de var tvungen 

att lämna sina kollegor på hemklinikerna för att rusa iväg på ett traumalarm men att all 

personal förstod fördelarna för patientens skull med att ha ett traumateam. Dock 

reflekterade deltagare över att det var vid ett flertal tillfällen som larmet från början var 

ett orange larm som sedan uppgraderades till ett rött larm och då var det bra att all 

bemanning fanns på plats. Andra deltagare upplevde att de inte bidrog med så mycket 

vid larmen då de arbetade med dokumentation kring patienten och de hjälpte inte till 

med patienten ”hands-on” så mycket. 

 

”Vid orangea larm så känns det ibland som om det är onödigt att vi är där, ibland så 

bidrar vi bara med två händer, det är inte så mycket mer”. 

 

Upplevelsen av arbetsmiljön i ett traumarum 

Under denna domän framkom två kategorier, ett anpassat traumarum och en önskan av 

att känna trygghet. Kategorierna besvarar frågeställningen ”Hur uppfattas arbetsmiljön i 

ett traumarum”? 

 

Ett anpassat traumarum 

Deltagarna upplevde att det var viktigt i ett traumarum att det var ett rum för sitt 

ändamål, där det fanns modern utrustning som förbättrade och underlättade arbetet. Det 

upplevdes nu att de hade ett traumarum som var anpassat för sitt syfte. Traumarummet 

ansågs vara stort, rymligt, lättöverskådligt och därmed lätt att orientera sig i och hitta 

material till de olika arbetsuppgifterna. Rummet upplevdes också ibland vara för stort 
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utifrån vilka rutiner som var bestämda, samtidigt som storleken behövdes om det skulle 

få plats tre trauman samtidigt. 

 

”stort rum, ibland för stort rum, då det är sagt att jag aldrig ska lämna patientens sida, 

blir för långt för att gå och hämta saker…” 

 

Platsbrist var en av de faktorer som kunde påverka arbetsmiljön som ingen egentligen 

kunde styra över, exempelvis vid omvårdnadsåtgärder som var tvunget att utföras 

samtidigt och när rummet hade flera trauman på en gång. Rummet var utformat så att 

ljudet kunde hållas på en bra nivå trots fler patienter och en större personalgrupp. Det 

nämndes även att ljudnivån automatiskt höjdes när fler trauman vårdades samtidigt då 

det krävs mer bemanning i rummet. Det upplevdes att det var lätt att höra ordinationerna 

från traumaledaren och följa arbetet via den teknik som fanns i rummet. När samarbetet 

fungerade bra så upplevdes det även vara en tyst arbetsmiljö. Deltagarna hade en 

förståelse för att det blev mer tumult i traumarummet och arbetsmiljön ansågs god trots 

ökad bemanning. 

 

”Det är samma teknik vi använder nu men den kanske är mer anpassad  

efter lokalen, så det flyter på bättre nu känns det som”. 

 

Det framkom även att trots att traumarummet i sig var mer anpassat och i modern 

tappning med all önskvärd utrustning och teknik så fanns det ändå utvecklingsområden. 

Det var ett stort rum som fyllde mycket material och därmed många kartonger som 

sällan användes, detta bidrog till att deltagarna ibland upplevde arbetsmiljön som 

oöverskådlig. Deltagare påtalade även att viss specifik utrustning som de var vana att 

arbeta med saknades på traumarummet beroende på vad de var vana att arbeta med 

annars.  

 

”Vissa specifika iva-saker kan jag sakna i traumarummet…” 

 

En önskan av att känna trygghet 

Deltagarna upplevde att det var viktigt att känna trygghet vid arbetet i traumarummet. 

Deltagarna ansåg att övning och träning i själva arbetet i traumarummet var viktigt för 
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arbetsmiljön, för att känna sig trygg med sig själv och att kunna lita på att ens kollegor 

kände till rummet och sina arbetsuppgifter. Erfarenhet och vana gjorde att deltagarna 

kände sig mer hemma i traumarummet. De visste var materialet fanns, vilket bidrog till 

ett lättare arbete i en akutsituation. Deltagarna ansåg att det var viktigt att kunna 

använda utrustningen på rätt sätt och att alla borde ha samma nivå av kunskap om vad 

som fanns att arbeta med i rummet. Vissa deltagare upplevde att de fick en ökad 

trygghet i rummet tack vare en kontinuerlig genomgång av rummet. Det framkom också 

att de deltagare som inte fick en kontinuerlig genomgång ofta upplevde att de var 

tvungen att ställa frågor om var allt material fanns.  

 

”Material finns tillgängligt runt om oss, allt finns förberett, vi har daglig genomgång 

varje morgon vilket ger en trygghet att jag som har traumasökaren har gått igenom 

rummet och har kontroll över att allt fungerar…” 

 

Flera deltagare talade om att bli stressade och då hamna långt ner i ”stresskonen” och 

menade att detta kunde förebyggas genom att ha mer kännedom om rummet. Det talades 

om ett egenansvar att själva förbättra sin kännedom om rummet och därmed öka 

tryggheten att arbeta där tillsammans med sina kollegor.  

 

”Man kan ju hamna mer eller mindre i stresskonen i vissa situationer… och det är inte 

så kul att bli helt forcerad och inte kunna komma på vad man ska göra…” 

 

”Man känner sig lite mer utlämnad för man hittar inte lika bra och måste fråga om 

småsaker vad är den där osv.. rondskålar, småsaker speciellt, vi är ju inte där ute så 

ofta… 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva uppfattningen kring samarbetet och 

arbetsmiljön på ett traumarum. 
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Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskornas uppfattning av samarbete 

och arbetsmiljö i ett traumarum så valde författarna att analysera insamlad data med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Tillförlitligheten i en kvalitativ studie baseras på 

pålitlighet; trovärdighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012, s.582-585). 

Överförbarheten kan stärkas genom tydlig beskrivning av urvalet, datainsamling samt 

analys. Enligt Graneheim och Lundmans (2004) åsikt om trovärdighet ska annan 

forskning kunna stödja studiens resultat för att anses vara trovärdig. Detta 

överensstämmer med studien då det finns annan tillgänglig forskning som använt sig av 

liknande metoder för förbättringar inom akutomhändertagande. I urval och metod finns 

det presenterat hur intervjuerna har genomförts och hur materialet har analyserats och 

genom detta kan studien upprepas. Vissa deltagarna anmälde sig frivilligt att delta i 

studien så som författarna önskade, medan största delen av deltagarna blev tillfrågad av 

sina enhetschefer. Det är dock oklart om detta påverkar resultatet eller inte. Det uppstod 

svårigheter att få önskat antal deltagare från en av avdelningarna och pga. tidsbrist så 

valde författarna att fortsätta arbetet med material från endast 14 deltagare istället för 

15. Alla deltagare har gett sitt muntliga godkännande, men författarna har inte erhållit 

alla skriftliga godkännande vid arbetets slut. Inkluderingskriterierna förändrades också 

då den personal som deltog i intervjuerna skulle ha deltagit vid en simuleringsövning, 

men all ambulanspersonal hade inte hunnit delta i de simuleringsövningar som det fanns 

krav på i traumarummet. Det som kan påverka resultatet är att endast legitimerade 

sjuksköterskor från akutvård, intensivvård och ambulansvård deltar i studien och inte 

någon annan yrkesgrupp. Denna yrkeskategori valdes då författarna själva är 

legitimerade sjuksköterskor. Detta kan ge ett smalt resultat i jämförelse om författarna 

hade valt att intervjua även andra yrkeskategorier. Dock anser författarna att den 

faktiska siffran av deltagare kan styrka studiens trovärdighet då större antal deltagare 

skulle försvåra analysförfarandet. Graneheim och Lundman (2004) menar att i en studie 

ska insamlad data kunna svara på författarnas syfte/frågeställning och att det måste vara 

kvalité på det material som används i resultatet. Om antalet intervjuer blir för många så 

är det svårt att få överblick över data och studien kan då mista sin trovärdighet. 

Intervjuerna genomfördes ofta på deltagarens lediga tid och detta var på deltagarens 

egna initiativ trots uppmaning att intervjun skulle göras på arbetstid. Deltagarna 

upplevde att det var för mycket stress på arbetsplatsen och ovist om hela intervjun 
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skulle gå att genomföras pga. eventuella kommande arbetsuppgifter. Detta kan ha 

påverkat resultatet positivt då det fanns tid att ge mer genomtänkta svar på frågorna i 

lugn och ro. Målet för antal intervjuer var fem personer från tre olika kliniker; 

akutsjukvård, ambulanssjukvård och intensivsjukvård, alltså 15 personer sammanlagt. 

Då det uppstod svårigheter med att få ihop fem personer från ena kliniken så blev 

antalet intervjuer slutligen 14 stycken. På grund av geografiska orsaker valdes 

telefonintervjuer, då författarna var bosatt på olika orter. Detta kan innebära att det 

finnas en skillnad i intervjuförfarandet då båda författarna har genomfört intervjuer men 

detta ger även en grund då båda författarna fick följa analysen från första början. 

Författarna har varit noggranna med att använda samma teknik under alla intervjuer och 

att inte ställa ledande uppföljningsfrågor. Enligt Graneheim & Lundman (2004) ska 

noggrannhet vidtas för att inte tappa fokus under intervjuerna då intervjun lätt kan styras 

åt något visst håll eftersom författarna får mer insikt i ämnet ju fler intervjuer som 

utförts. Därför har författarna varit extra noga med att ha stående frågor men låtit 

deltagaren få tala fritt vilket vi tror har medfört att alla intervjuer har bidragit med sin 

maximala information till studien. Författarna har haft långa avstånd mellan varandra 

och därför har resultatet delats upp. Detta har kompenserats genom regelbunden 

telefonkontakt, mail och fysiska möten under arbetets gång för att arbetet skulle 

utformas på samma grund. Trovärdigheten i studien har ökats genom att studien är 

utformad av fler författare och att handledaren har fått ta del av materialet genom 

arbetets gång vilket gör att fler personer har haft möjlighet att uppmärksamma saker 

som kan ha missats i arbetet. Resultatet har skrivits på ett sådant sätt att läsarna själv ska 

kunna tolka informationen och kunna skapa sig en egen uppfattning av resultatet med 

positiva och negativa åsikter i texten. Detta har författarna gjort med avsikt för att 

resultatet skall få en högre trovärdighet vilket även Graneheim & Lundman (2004) 

påtalat i sin studie som en viktig faktor till trovärdighet. Trovärdigheten har även stärkts 

genom citat i brödtexten som styrker att innehållet stämmer överens med det som 

framkom i intervjuerna, och dessa citat visar deltagarnas uppfattningar och inte 

författarnas tolkningar. Detta kan ses som åtgärder för att öka bekräftelsebarheten (Polit 

& Beck, 2012, s. 582-585). Resultatdelen kan upplevas som tunn trots att 14 personer 

blev intervjuade. Detta beror på att många av deltagarna hade samma eller liknade svar 

på frågorna. Författarna anser att detta styrker arbetets trovärdighet då flera har samma 

åsikt om samarbete och arbetsmiljö. Studien kan ha påverkas av att det fanns två olika 

synvinklar på det akuta omhändertagandet då författarna har gått två olika 
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vidareutbildningar. Detta har benämnts som en styrka då det har diskuterats mycket om 

hur yrkeskategorierna ser på varandras kompetens på vardera klinik.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa samarbete och arbetsmiljö i ett traumarum. 

Huvudresultatet delades upp i två olika frågeområden. Området samarbete resulterade i 

tre kategorier; en känsla av samhörighet, ett behov av erfarenhet och kompetens, en 

känsla av att vara överflödig. Området arbetsmiljö resulterade i två kategorier; ett 

anpassat traumarum och en känsla av trygghet. Deltagarna i studien talade mycket om 

hur ett gott samarbetet bidrog till en bra arbetsmiljö. En röd tråd som visat sig genom 

hela studien är att den vårdpersonal som är säker på sin roll i traumarummet och vet vad 

som förväntas av dem under ett trauma, känner ett lugn i sig själv och för vidare denna 

känsla till resten av personalgruppen, vilket i slutändan resulterar i en god arbetsmiljö 

och ett gott samarbete. Att vårdpersonal har tillgång till moderna och anpassade resurser 

bidrar också till att arbetet fungerar bättre till patientens fördel. Tidigare studier som 

genomförts på samarbetet i akutsituationer visar att den personal som genomgått någon 

form av simulerad gruppträning klarade arbetsbelastningen bättre och arbetade snabbare 

i verkliga situationer. Det visade även att de som hade fått gruppträning visade mer vilja 

att samarbeta längre fram i tiden och att de var mer vaksamma i situationer som krävde 

bra samarbete (Thomas et al, 2010).  Författarna kunde se i resultatet att deltagarna 

reagerade positivt på de simuleringsövningar som de haft och upplevde att de kände 

varandra bättre nu än tidigare vilket ledde till ett bättre samarbete och därmed en bättre 

arbetsmiljö. Det framkom dock att deltagarna ville lära känna varandra ännu mer och att 

genom flera gruppövningar kunde de utveckla och förbättra samarbetet ytterligare. 

Deltagarna i traumarummet ansåg att grunden i arbetssättet ATLS underlättade deras 

arbete och att alla yrkeskategorier var nu med på ett annat sätt än tidigare och tog lika 

mycket ansvar vid ett trauma. Liknande information har Dyas, Ayres, Airey och 

Connelly (1999) kommit fram till i sin studie där sjuksköterskorna ansåg att de märkte 

stor skillnad på vilka som hade utbildat sig inom ATLS då de som hade den 

utbildningen var mer förberedd på att ta kommandot under ett trauma och visste vad 

som skulle utföras. De menade också att när olika arbetskategorier i ett traumarum 

arbetade utifrån ett enda arbetssätt och därmed mot samma mål så blev det en högre 

kvalité på kommunikationen mellan personalen och likaså på själva omhändertagandet. 
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De förstod varandra bättre då de talade ”samma” språk. Svensk forskning stödjer också 

resultatet i denna studie där Westfelt, Hedsköld, Puck-Härenstam, Svensson och Wallin 

(2010) beskriver hur övning i just samarbete påverkade arbetsgruppen på ett sjukhus i 

Sverige mellan yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. De fick 

då öva med simuleringsutrustning under tio veckors tid och samtlig personal var positiv 

till återkommande träningstillfällen och upplevde ett förbättrat samarbete mellan 

professionerna. Ur ett interaktionistiskt perspektiv så anser författarna att detta 

perspektiv speglas i det som framkom i denna studie. En av grunderna inom detta 

perspektiv är att ”Människan uppfattar sig själv som ett jag och är målinriktad i sitt 

handlande”. Med det menas att människan hela tiden, med hjälp av ökade erfarenheter 

och vidgade referensramar, kritiskt prövar andras omdömen om sig själv och omvärlden 

(Thorsén, 2002, s. 62-64). Denna teori styrker det som framkom i denna studie att ju 

mer erfarenhet och övning som personalen fick desto mer trygghet upplevdes och desto 

bättre blev samarbetet och arbetsmiljön. I krav- och kontrollmodellen (2012) som 

Robert Karasek införde och som Theorells och Johnsons utvecklade ytterligare 

redovisas det hur kopplingen mellan låga och höga krav och stöd är. Den idealiska 

situationen för den anställde är möjlighet till hög kontroll i ett påverkningsbart 

arbetsklimat med höga krav för att öka prestation och också med ett bra stöd från chefer 

eller arbetsledare och med tekniska resurser men även stöd från kollegor och privata 

livet (URL 1). Deltagarna i denna studie upplevde själv att de hade förbättrat sina 

egenskaper gällande att kunna reflektera över sig själv och över vilken attityd som 

användes under traumaarbetet för att få ett förbättrat samarbete. De använde sig av ett 

interaktionsteoretiskt tankesätt under sitt gemensamma arbete som resulterade i ett 

bättre samarbete. De gånger som deltagarna upplevde traumaledaren som oerfaren 

försämrades samarbetet. Detta kan bero på att när personalen läste av kroppsspråket och 

mimiken hos traumaledaren tappade de förtroendet för traumaledaren och kände ingen 

relation till denne person. Det kan även ha att göra med att människan är mycket starkt 

påverkad av andras handlingar som är en del av interaktionskritiskt perspektiv. Genom 

gemensamma övningar har erfarenheten ökat hos personalen vilket samtidigt förbättrat 

relationerna mellan personalen som i sin tur har genererat i en bättre arbetsmiljö och 

bättre samarbete. De egenskaper som människan besitter enligt Orem är förmågan att 

reflektera över sig själv och sin omgivning. Att människan innehar förmågan att 

använda symboliska uttryck i tankar, kommunikation och kunna styra sig själv för att 

göra sådant som är bra för henne själv eller andra (Thorsén, 2002, s.253-258).  Dessa 
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egenskaper har vi sett hos deltagarna i vår studie. Tack vare det arbetssättet de använder 

sig av samt de gemensamma övningar de haft arbetar personalen nu mer efter Orems 

omvårdnadsmodell. De använder sig av rak kommunikation, styr sig själv att prestera så 

bra som möjligt för att förbättra situationen och för att kunna möjliggöra ett så normalt 

liv som möjligt för patienten efter traumat. De har ett mer självständigt arbete med 

tydliga riktlinjer och arbetsuppgifter. Förbättringarna i samarbetet som personalen 

upplevde var i första hand att de nu reflekterar mer över hur arbetet fungerar och hur 

arbetet kan läggas upp. Vid traumaarbete är det extra viktigt att de olika 

yrkeskategorierna vet sina uppgifter och sina roller vid själva traumat. Eftersom detta 

har övats i samband med simuleringsövningarna har det förbättrats och personalen 

känner idag ett större lugn inför att arbeta i traumarummet. Shapiro et al. (2004) menar 

att den personal som får teoretisk utbildning i bland annat kommunikation, 

problemlösning och interaktion har tillsammans med simulerande övningar lättare att 

samarbeta i grupp i jämförelse med de som endast fått den teoretiska utbildningen. De 

såg även en positiv inverkan på beteendet och sammanhållningen i den professionella 

omgivningen efter simuleringsövningen. Westli, Johnsen, Eid, Rasten och Brattebö 

(2010) beskriver att om samarbetet förbättras mellan personal från olika kliniker så ger 

det ett bättre omhändertagande av patienten. Dyas, et al. (1999) såg ett förbättrat 

samarbete mellan ambulanspersonal och traumateam tack vare en bättre kommunikation 

och att de arbetade mer tillsammans som ett team. Westli et al. (2010) menar att 

vårdpersonal som hade ett bra samarbete med sina kollegor vid ett 

traumaomhändertagande ofta tog med sig det arbetssättet till sin hemklinik. 

Kontinuerlig utvärdering och övningar gav här ett bättre samarbete än de sjukhus som 

hade färre liknande övningstillfällen. Gruppsamarbetet under ett traumalarm blir 

starkare om liknande scenarion övats i grupp (Shapiro, et al. 2004; Peckler, Prewett, 

Campbell & Brannick, 2012). Tidigare studier visar att när personalen får öva olika 

scenarion genom simulering känner de sig tryggare och säkrare på sin roll under ett 

trauma (Dymond, Saybel & Falconer, 2012). Vi tror även att den förbättrade attityden 

som personalen upplevde inför att arbeta på traumarummet underlättade samarbetet och 

med ett bättre samarbete upplevs också arbetsmiljön bättre på ett naturligt sätt. 
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SLUTSATS 

Författarna anser att kontentan i denna studie är att genom ett strukturerat arbetssätt med 

tydliga roller och rätt förutsättningar så skapas ett bra samarbete, en bra arbetsmiljö och 

i slutändan ett gott arbetsklimat för all personal. Kvalitén på vården ökar och patienten 

får mer kvalitetssäkrade åtgärder och omvårdad. Personal känner ett delat ansvar och 

därmed en delaktighet som krävs för att känna sig tillfreds med sig själv, sin insats och 

med andra. Ett annat av Sveriges sjukhus arbetar redan sedan år 2005 efter ett upplägg 

med övningstillfällen minst 1 gång per år för att ge all personal redskap för att hantera 

akuta situationer, detta bidrar till hög kvalité på vården och samarbete (Haddleton och 

Classon, 2005). Övningar i kommunikation och samarbete styrker alla arbetsgrupper 

och ger ett bättre resultat oavsett yrke. Masiello & Bolinder (2013) vill uppmana och 

inspirera sjukvården att följa flygindustrins kvalitetskrav genom att påbörja 

teamövningar redan på utbildningsnivå både för sjuksköterskor och läkare. De menar att 

kvalitén inom exempelvis flygindustrin och sjukvården bör ligga på åtminstone samma 

nivå, om inte faktiskt till och med högre inom sjukvården. De menar att teamövning 

leder till ett bättre arbetsklimat och i slutändan en högre patientsäkerhet. Ur ett 

samhällsperspektiv där bristen på resurser är ett stort problem och som ofta resulterar i 

negativa påföljder för patienten så kan detta vara ett sätt att använda de resurser som 

finns på ett så effektivt sätt som möjligt. Utbildning och träning på tänkbara akuta eller 

icke akuta situationer är något som alla instanser inom svensk sjukvård bör arbeta efter. 

Dessa tankar kan leda till en bättre vård i Sverige och kan förhoppningsvis minska 

dödsantalen, komplikationer hos patienterna, och slutligen också samhällskostnaderna.  
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Bilaga 1, brev till verksamhetschef 

 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap Sundsvall/ Östersund 

Information angående studie 

I ert mycket moderna traumarum som färdigställdes våren 2012 på Sundsvalls sjukhus så 

samarbetar ett stort antal olika yrkeskategorier. Vid ett allvarligt traumalarm så är ett gott 

samarbete avgörande för ett framgångsrikt resultat.  

Nu har 1 år gått efter öppnandet i februari 2012 och vi skulle vilja skriva en magister-uppsats 

om detta traumarum genom att undersöka hur samarbete och arbetsmiljö fungerar. 

Vi skulle alltså vilja bjuda in dig och din personalgrupp att delta i en empirisk studie med 

kvalitativ ansats i form av telefonintervjuer med några inledande frågor om hur legitimerade 

sjuksköterskor från akutmottagningen, ambulans och intensivavdelningen upplever samarbetet i 

det nya traumarummet. Telefonintervjuerna tar mellan 30-45 minuter och vi anpassar oss efter 

deltagarnas schema och deras möjlighet att medverka. 

Vi ser det här som ett tillfälle för dig som verksamhetschef att ta del av hur er personal ser på 

samarbetet och hur de upplever att det fungerar praktiskt, samtidigt som det är ett mycket 

givande forskningsområde gemensamt för våra utbildningar ambulansvård och intensivvård. 

 

Vi ber om ditt tillstånd för studien, samt din hjälp som verksamhetschef att dela ut förfrågan om 

deltagande till 5 stycken i din personalgrupp som uppfyller kriterierna. Dom får en skriftlig 

förfrågan om deltagande där namn, telefonnummer ska skrivas in och eventuellt passande tid för 

en telefonintervju.  

 

Materialet kommer att behandlas enligt god forskningsetik, förvaras inlåst och endast vara 

tillgänglig för oss som utför studien. Deltagarnas identitet kommer ej att kunna utläsas i 

resultatet och studien bygger på helt frivilligt deltagande och möjlighet att avsluta när dom vill. 

Våra kriterier är att deltagarna ska ha vidareutbildningen för enskilt område (ambulans och 

intensiv). Vi vill även att deltagarna ska ha medverkat vid minst ett eller flera tillfällen vid ett 

orange eller rött traumalarm, gärna ha olika erfarenheter bakom sig (allt från novis till erfaren 

sjuksköterska) samt ha deltagit i de schemalagda träningstillfällena för traumarummet. 



 
 

Du får gärna maila er postadress till oss så fort som möjligt så kan vi skicka ett frankerat kuvert 

till dig för samtliga svarstalonger från dig och din personal.  

Du kan sedan skicka dom till:  

Ellinor Lindman 

Fjällvägen 7 

83090 Gäddede 

Vid frågor så får du mer än gärna höra av dig till oss via mail eller telefon. 

 

Studerande 

Ellinor Lindman   Kristina Edwang 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

Mittuniversitetet   Mittuniversitetet 

Intensivsjukvård                     Ambulanssjukvård 

elli0602@student.miun.se   kred0400@student.miun.s  

Tel XXXXXXXXXXX    Tel XXXXXXXXXX 

 

Handledare 

Marie Häggström 

Universitetslektor 

marie.haggstrom@miun.se 

Tel XXXXXXXXXXXX 

 
 

 

 Svarstalong------------------------------------------------------- 

 

……………………….................................... …………………………… 

Namnteckning Ort, datum 

Verksamhetschef, Sundsvall 

 

……………………………………………… 

Namnförtydligande 

mailto:elli0602@student.miun.se
mailto:kricko_83@hotmail.com
mailto:marie.haggstrom@miun.se


 
 

Bilaga 2, brev till deltagare  

 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap Sundsvall/ Östersund 

Information angående studie 

I ert mycket moderna traumarum som färdigställdes våren 2012 på Sundsvalls sjukhus 

så samarbetar ett stort antal olika yrkeskategorier. Vid ett traumalarm så är ett gott 

samarbete avgörande för ett framgångsrikt resultat.  

Nu har 1 år gått efter öppnande i februari 2012 och vi skulle vilja skriva en magister -

uppsats genom att undersöka hur samarbete och arbetsmiljö fungerar.  

 

Vi skulle alltså vilja bjuda in dig som specialistutbildad sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården, intensivsjukvården och legitimerad personal på akutmottagningen 

att delta i en empirisk studie med kvalitativ ansats i form av telefonintervjuer om hur 

legitimerad personal från akutmottagningen, ambulans och intensivavdelningen 

upplever samarbetet i det nya traumarummet. Våra inkluderingskriterier är att du som 

deltar i denna studie ska ha medverkat vid ett eller flera tillfällen vid antingen orange 

eller röda larm under det gångna året, samt deltagit i de schemalagda träningstillfällena 

för traumarummet. Telefonintervjuerna tar mellan 30-45 minuter och vi anpassar oss 

efter ditt schema och din möjlighet att medverka gällande tid och datum. 

 

Materialet kommer att behandlas enligt god forskningsetik, förvaras inlåst och endast 

vara tillgänglig för den som utför studien. Deltagarnas identitet kommer ej att kunna 

utläsas i resultatet och studien bygger på helt frivilligt deltagande och du som deltar kan 

när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför.  

 

Vi hoppas på att du ska se denna studie som ett sätt för dig att få vara med och 

uttrycka din åsikt angående traumarummet och samtidigt kommer resultatet utmynna 

i en uppsats som ni gärna får använda som underlag i ert fortsatta arbete inom 

traumarummets utveckling.  



 
 

Vid frågor så får du mer än gärna höra av dig till oss via mail eller telefon. 

 

Studenter 

Ellinor Lindman    Kristina Edwang 

Leg. sjuksköterska   Leg. sjuksköterska 

Intensivsjukvård   Ambulanssjukvård 

elli0602@student.miun.se   kred0400@student.miun.se 

Tel XXXXXXXXXX   Tel XXXXXXXXXX  

 

Handledare 

Marie Häggström 

Universitetslektor 

marie.haggstrom@miun.se 

Tel XXXXXXXXXX 

 

Lämna svarstalongen till din enhetschef som sedan skickar iväg den till oss 

 

 Svarstalong------------------------------------------------------- 

Jag vill delta i denna studie, och ger härmed mitt medgivande 

 

……………………….................................... …………………………… 

Namn Ort, datum 

 

……………………………………………… 

Telefonnummer 

 

……………………………………………..        …………………………… 

Yrkeskategori/ Titel /arbetsplats              Önskat datum och tid för intervju 

 

 

 

 

 

mailto:elli0602@student.miun.se
mailto:kricko_83@hotmail.com
mailto:marie.haggstrom@miun.se


 
 

Bilaga 3, Intervjufrågor till deltagarna 

 

Intervjufrågor för telefonintervju med legitimerad sjuksköterskor från ambulans, 

intensivvårdsavdelningen och akutmottagningen 

 

Författarna ger en kort information om studiens syfte och vilka författarna är innan 

intervjun.  

 

Vänligen uppge namn, ålder, arbetsplats, antal arbetade år som sjuksköterska, 

vidareutbildning, ungefär antal larm? 

 

1) Berätta om ert samarbete i traumarummet? 

 

2) Vilka fördelar och nackdelar ser du med ert arbete idag i traumarummet gällande 

samarbetet? 

 

3) Har du ATLS/ PHTLS/ ATSS/ TNCC -utbildning eller någon liknande utbildning 

inom traumaomhändertagande? 

 

5) Hur upplever du att arbetsmiljön är i traumarummet? Fördelar och nackdelar?  

 

6) Vad påverkar samarbetet och arbetsmiljön i ert traumarum? 

 

7) Är det något som du skulle vilja förändra alternativt utveckla generellt gällande 

arbetet i traumarummet? 


