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Background: Trauma is a common cause of death and disability and an event that can lead to 
a major suffering for the patient. To be exposed to trauma entails both physical and mental 
stress. Some patients expressed feelings such as guilt and hopelessness and had difficulty seeing 
the meaning of life after the accident, when the patient´s lifeworld was changed. Aim: The aim 
of this study was to illuminate patients' experiences of trauma care. Method: A literature review 
based on a content analysis of nine qualitative and three quantitative studies.  Results: The result 
revealed that patients needed support after the traumatic event. The findings were three main 
themes; Professional support from the nurse, Support of a functioning organization, Support of 
a good communication. Conclusion: The traumatic event turned out to be very emotional for 
the patients and they needed professional support after the accident. The nurse had a significant 
role and supportive function in the trauma care of the patient and could help the patient to feel 
safe in the situation and look hopefully on life again by means of an empathetic approach. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
En litteraturbaserad studie som belyser patienters erfarenheter av omhändertagandet i samband 
med trauma, där patienternas utsatthet framkommer på ett tydligt sätt. En litteraturöversikt med 
studier utförda i Sverige, England och USA.  
     Patienterna betonar vikten av sjuksköterskans empatiska förhållningssätt i mötet och vid den 
fysiska omvårdnaden. Trygghet uppstår när sjuksköterskan är vänlig, visar engagemang och 
bemöter patienten med respekt. Patienterna beskriver att de känner sig väl omhändertagna när 
sjuksköterskan vårdar dem ömt, samtidigt som de beskriver känslor av utsatthet och obehag vid 
fysiska undersökningar. Organisationen på sjukhuset påverkar patienternas erfarenheter av 
omhändertagandet. Patienterna upplever en tillfredställande vård när traumateamet har en god 
sammanhållning, skicklighet och kompetens. Vid en god kommunikation mellan 
sjuksköterskan och patienten upplevs känslor av förtroende och tillit. Patienterna vill få 
information om vad som händer och det är betydelsefullt att sjuksköterskan aktivt lyssnar på 
patientens enskilda behov och önskemål. Sjuksköterskan beskrivs som viktig då patienten 
behöver stöttning i att hantera sin nya situation och att kunna se en hoppfull framtid efter den 
traumatiska händelsen. Studiens resultat belyser att patienterna är i behov av stöd efter den 
traumatiska händelsen. 
     Dagens sjukvård har ekonomiska utmaningar och svårigheter som personalbrist vilket kan 
emellertid hindra ett optimalt omhändertagande av den sjuka och skadade patienten. En ökad 
kunskap hos sjuksköterskan och vårdorganisationen om att patienterna är i behov av stöd efter 
den traumatiska händelsen, kan bidra till en mer individanpassad och tillfredställande vård för 
patienten.  
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Inledning 
Trauma är den mest frekventa orsaken till dödsfall och invaliditet för personer under 40 år 
bosatta i utvecklingsländer. Det kan innebära ett lidande för den drabbade och stora ekonomiska 
kostnader för samhället (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskeutbildningen har väckt intresset 
för trauma och akuta skador och en ökad kunskap behövs om detta område. Trauma är en 
omtumlande upplevelse som kan drabba personer i vilken ålder som helst och i många olika 
situationer. Det kan påverka den drabbade människan under en lång tid framöver och därför är 
omvårdnaden vid det akuta omhändertagandet extra viktig. Många tankar hinner cirkulera hos 
patienten under det initiala omhändertagandet. För att kunna ge en god omvårdnad behövs en 
ökad kunskap hos sjuksköterskan om patientens upplevelser och vilket eventuellt stöd som 
behövs i den traumatiska situationen. 
 

Bakgrund   
Trauma 
Traumatologi betyder läran om olycksfall, våldsskada och inom medicinsk terminologi innebär 
ordet trauma, en yttre skada (Lindskog, 2004; Stenlund, 2015). Det finns olika typer av trauma; 
trauma som är orsakat av lågenergivåld, som till exempel ett fall från låg höjd eller annat mindre 
kraftigt våld och trauma som är orsakat av högenergivåld, som kan innefatta till exempel fall 
från en hög höjd eller trafikolyckor (Stenlund, 2015). Trubbigt våld som vid kross- eller 
klämskador och penetrerande våld som till exempel knivstick eller kulhål ger vanligtvis direkta 
och synliga skador på kroppen (Lennquist, 2009). Att utsättas för ett trauma innebär att 
människan utsätts för både psykisk och fysisk påfrestning (Stenlund, 2015).  
 
Akut omhändertagande vid trauma 
Vid trauma kommer patienten vanligtvis till en akutmottagning med ambulans och blir där 
direkt omhändertagen av ett team som består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 
Teamet börjar med att prioritera allvarlighetsgraden av patientens tillstånd, vilket brukar kallas 
för triagering och handlar om hur snabbt och på vilken nivå omhändertagandet skall ske. Ju 
allvarligare tillståndet bedöms vara, desto snabbare och större insatser får patienten (Elmqvist 
& Frank, 2012). Till en akutmottagning är det vanligt att patienten kommer antingen på remiss 
från vårdcentralen eller akut med ambulansen, utan att ha en förbokad tid (Elmqvist & Frank, 
2012; Strömberg, 2012). Enligt Andrén-Sandberg (2005) och Stenlund (2015) arbetar 
sjukvårdspersonalen under tidspress vid stora traumafall. Omhändertagandet och åtgärder, vid 
ett högenergitrauma, bör ske inom en timma från skadetillfället och man brukar då prata om 
"The golden hour", där tiden är avgörande för att rädda patientens liv. Teamet på 
akutmottagningen undersöker patienten med hjälp av ABCDE-konceptet, där bedömningar av 
patientens tillstånd utförs på ett strukturerat sätt. På A kontrolleras att patienten har fria 
luftvägar och om det finns risk för skador på halsryggen, på B kontrolleras om andning och 
ventilation fungerar tillfredställande, på C görs en bedömning av patientens blodcirkulation, på 
D undersöks patientens medvetandegrad och på E görs en helkroppsundersökning för att se om 
det finns några ytterligare skador. Ju snabbare patienten får detta omhändertagande, desto större 
är chansen för överlevnad (Andrén-Sandberg, 2005; Stenlund, 2015).  
     Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) beskriver i sin studie att patienten som kommer till 
akutmottagningen inte känner till de rutiner som gäller där. De menar att vårdteamet som möter 
patienten har fullt fokus på att undersöka, bedöma och åtgärda så fort som möjligt på grund av 
patientens livshotande tillstånd och i samband med detta förlorar patienten både kontroll över 
tiden och över sin egen kropp. Elmqvist och Frank (2012) beskriver att det är olika aktiviteter 
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på gång samtidigt på akutrummet och att det är ett flertal slangar, sladdar och apparater som är 
kopplade till patientens kropp. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall patienten få en 
medicinsk bedömning så snart som möjligt, men hon eller han har också rätt till att få 
information om sitt tillstånd och om vad som händer, samt skall ha möjlighet att vara delaktig 
i de val av behandling och åtgärder som görs. Elmqvist et al. (2012) skriver att patienterna 
känner sig trygga när de får den bästa möjliga medicinska vården på akutmottagningen, 
samtidigt som de känner sig otrygga på grund av att deras känslor, tankar och möjlighet till 
deltagande inte prioriteras i den akuta situationen. 
     Enligt Nyström (2003) arbetar flera sjuksköterskor på akutmottagningen och de har ansvaret 
över såväl patientens omvårdnad, läkemedelshantering samt övervakning av patienter med 
avancerad utrustning. De olika arbetsuppgifterna sker samtidigt och det krävs skicklighet i att 
ömt vårda den sjuka patienten samtidigt som det medicinska arbetet utförs. Dessa 
arbetsuppgifter har sjuksköterskan på de flesta avdelningar i olika utsträckning, men på 
akutmottagningen är de medicinska och tekniska uppgifterna vanligtvis avancerade (Nyström, 
2003). 
 
Traumats konsekvenser för patienten 
En traumatisk händelse kan innebära en förändring i patientens liv vilket kan medföra en 
negativ stress och då benämnas som en krisreaktion. Hur kraftigt patienten reagerar beror på 
patientens tidigare livserfarenheter (Stenlund, 2015). En traumatisk stressreaktion kan ge 
symtom som är allt från mildare symtom som hjärtklappningar eller skakningar till att patienten 
inte är kontaktbar (Johannesson & Lundin, 2009). Stenlund (2015) menar att alla människor 
reagerar på olika sätt, men att ett mönster kan ses i patienternas reaktioner vid traumatiska 
händelser. Dessa reaktioner delas då in i faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen 
och nyorienteringsfasen. I början är den traumatiska situationen som en chock för patienten. 
Känslor som irritation, rädsla, aggressivitet eller ledsamhet kan förekomma och patienten kan 
ha svårigheter med kommunikationen. Patienten kan känna en oro under denna period och här 
är det betydelsefullt att sjuksköterskan endast ger lite information i taget, som är lätt för 
patienten att förstå och denna information bör upprepas flera gånger. Existentiella frågor kan 
uppkomma och funderingar kretsar kring liv, död och framtida livspåverkan. Patienten börjar 
förstå den traumatiska händelsen när chocken har lagt sig och då börjar reaktionsfasen, som är 
nästa fas. Patienten kan då få ångest och känslor av skuld och dessa känslor kan hålla i sig i upp 
till ett år. Det är först när patienten gått in i bearbetningsfasen som positiva tankar på livet 
kommer igen och då finns en möjlighet att gå in i sista fasen, nyorienteringsfasen, som handlar 
om att se händelsen som en del av sitt liv (Stenlund, 2015). 
     Arman och Rehnsfeldt (2012) beskriver tiden efter en traumatisk händelse som ett inre kaos, 
där patientens värld känns overklig och situationen ger känslor av förvirring och otrygghet. 
Patienten kan återuppleva den traumatiska händelsen genom mardrömmar och kan uppleva 
känslor av förlorad kontroll och säkerhet i livet (Johannesson & Lundin, 2009). Även en oro 
inför hur framtiden skall bli kan uppstå och patienten kan förlora tilliten till både sig själv och 
till personer i sin omgivning (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Tidigare studie av Aitken, Chaboyer, 
Schuetz, Joyce och Macfarlane (2014) beskriver traumapatienters hälsostatus vid utskrivning 
från sjukhuset samt efter en månad och sex månader efter den traumatiska händelsen. Sex 
månader efter utskrivningen uppgav mer än en femtedel av deltagarna att dem hade symtom på 
posttraumatiskt stressyndrom och över hälften beskrev ett psykiskt lidande. Endast hälften av 
deltagarna var tillbaka i arbetslivet igen efter sex månader (Aitken et al., 2014).  
 
Sjuksköterskans omhändertagande av patienten  
Stenlund (2015) beskriver att det kan vara både krävande och komplicerat att möta patienter 
som har utsatts för traumatiska händelser. Sjuksköterskan bör lämna utrymme för patienten och 
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dess anhöriga, samtidigt som stöd och trygghet från sjuksköterskan uppskattas. Att vara lyhörd 
är en nödvändig egenskap i den akuta situationen, samt att försiktigt kunna bemöta den sköra 
människan på ett värdigt och respektfullt sätt (Stenlund, 2015). Patienten är i behov av att få 
känna lugn och säkerhet efter den traumatiska händelsen (Arman & Rehnsfeldt, 2012).  
     I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans förhållningssätt och riktlinjer. 
Sjuksköterskor bör möta patienterna på deras nivå och respektera deras upplevelser, syn och 
tankar kring händelsen, vilket blir aktuellt inom trauma och akutvård. Att ge information på ett 
professionellt sätt tillhör sjuksköterskans yrkesuppgift, att i rätt mängd ge informationen och 
hitta ett tillfälle när patienten är mottaglig. Att lindra lidande anses också vara en av 
sjuksköterskans grunduppgifter och bör tillämpas i patientarbetet och bemötandet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Att ta rätt beslut vid det traumatiska omhändertagandet kan vara 
svårt och därför är det till hjälp att ha en nära och god relation med patienten. Det etiska 
tänkandet prövas och vikten av att skydda den skadade patienten är stor (Nyström, 2003). Det 
krävs kunskaper för att kunna identifiera förändringar i patientens symtom och tillstånd och det 
skall finnas en handlingsplan att förhålla sig till för att åtgärder skall kunna utföras så fort som 
möjligt (Strömberg, 2012). I studien av Attree (2001) betonas vikten av att ge en vård utifrån 
patientens behov samt att patienten vill känna närvaro av den vårdande och få en känsla av att 
bli väl omhändertagen. Detta är nödvändigt för att patienten skall kunna utveckla tillit och 
förtroende för sjuksköterskan. Stenlund (2015) menar att det är betydelsefullt att patienten får 
sätta ord på sina känslor vilket möjliggörs om sjuksköterskan är närvarande och finns där för 
patienten. 
     Patienten på akutmottagningen vill känna sig bekräftad och sjuksköterskan bör då bemöta 
patienten såväl verbalt som med ögonkontakt (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Sjuksköterskan 
har en viktig roll i att skapa ett minnesvärt möte trots den stressfulla situationen vilket kan 
uppnås genom en ordentlig presentation med både namn och titel så att patienten vet vem den 
möter (Elmqvist et al., 2012). Elmqvist och Frank (2012) menar att patienten vill känna sig 
delaktig i sin egen vård och vill få relevant information om sitt tillstånd samt kring vad som 
händer runt omkring och vad som skall hända. Frank et al. (2009) belyser vikten av att etablera 
en god kontakt mellan sjuksköterskan och patienten för att nå en delaktighet. De menar att 
patienten vill känna sig respekterad som en enskild individ och inte som en diagnos och att 
sjuksköterskan bör lyssna och visa förståelse för patientens oro. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall vården utföras med respekt för patientens rätt att bestämma 
över sig själv och vården skall bidra till trygghet och säkerhet för patienten. Katie Eriksson 
(2014) beskriver hur en god vårdare bör vara och vilka handlingar som är viktiga. Människan 
beskrivs som en helhet med många små delar, där varje del är viktig både i sig och som en del 
i helheten. En sjuksköterska med goda kunskaper kan se skillnader på små nyanser och bemöter 
alla sina patienter med respekt och ödmjukhet. Alla möten med patienter är unika och får inte 
gå på rutin eller följa samma mall, varje möte och varje människa är unik (Eriksson, 2014).  
 
Teoretiska utgångspunkter 
En traumatisk händelse innebär, enligt Nyström (2012), en förändring i patientens liv och det 
innebär även att patientens livsvärld och upplevelse av hälsa förändras. I traumavården är det 
betydelsefullt att sjuksköterskan har förståelse för att patientens livsvärld och upplevelse av 
hälsa är individuell. Patienten behöver en god individanpassad vård utifrån dennes aktuella 
livsvärld för att kunna uppnå en god hälsa trots den traumatiska händelsen. 
 
Hälsa 
Det lidande som den traumatiska händelsen orsakar hos patienten är kopplat till patientens 
hälsa. Patientens vilja att överleva och känsla av trygghet i situationen är grunden för att ta sig 
igenom lidandet och nå hälsa (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Katie Eriksson (1989) skriver att 
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hälsa kan upplevas trots sjukdom och att det ofta beskrivs som en blandning av ett 
välbefinnande och att känna sig frisk. Hon menar att människan själv ansvarar för sin hälsa, sitt 
liv och är själv ansvarig för de val som görs. Friskhet kopplas till att ha en fysisk funktion och 
att ha en psykisk hälsa beror på de handlingsval som görs för att främja hälsa (Eriksson, 1989). 
För att nå en god hälsa bör människan också vara förlåtande mot sig själv och acceptera det 
som har hänt, detta är betydelsefullt för att undvika ytterligare påfrestningar (Gadamer, 2003). 
     Hälsa behöver höra ihop med sitt sammanhang eftersom att det enligt Eriksson (2014) är en 
del av en större helhet. Det finns inte möjlighet att mäta begreppet hälsa med hjälp av något 
redskap eller mått utan beror på människan som upplever den, vilken situation som råder samt 
tidigare erfarenheter. Inom hälso- och sjukvården är syftet att främja, förebygga, återbygga och 
rehabilitera hälsa. Hälsoramen rymmer olika dimensioner av människan och alla delar av den 
som kropp, själ och ande vilka anses vara en del av ett välbefinnande. Omgivningen som skulle 
kunna vara sjuksköterskor, annan vårdpersonal eller närstående får en uppfattning av patientens 
hälsotillstånd men det är dock inte givet att patienten själv har samma upplevelse. För att 
försäkra sig om att sjukvårdspersonal, närstående eller patient förstår varandra bör en god 
kommunikation finnas som stöd samt försök att reda ut eventuella hälsohinder som är grunden 
till ohälsan (Eriksson, 2014).  
 
Livsvärld 
Trauma är en omtumlande upplevelse för patienten och om sjuksköterskan i denna situation har 
kunskap och förståelse för patientens livsvärld och erfarenheter kan hon eller han skydda 
individen från utsatthet i vården och under läkningsprocessen (Nyström, 2003). 
Livsvärldsperspektivet härrör utifrån Merleau-Pontys filosofi. Han ansåg att människan och 
dess livsvärld samverkar i en cirkulär process, där människan påverkar sin livsvärld genom 
aktiva val och livsvärlden påverkar människan genom förändringar i omgivningen (Merleau-
Pontys, 2002). Husserl (1970) menar att människans tidigare erfarenheter och upplevelser i livet 
påverkar den aktuella livsvärlden. Enligt Nyström (2003) är livsvärlden den värld som omsluter 
vår kropp och den värld som vår kropp och själ är en del av. Genom vår kropp upptäcker vi 
omgivningen och det är genom den människan lever och finns till. När kroppen skadats eller 
traumatiserats av en händelse eller ett förlopp förändras världen runt omkring, eftersom att 
kroppen då genomgår en förändring (Nyström, 2003). Enligt Arman och Rehnsfeldt (2012) får 
de flesta människorna en helt ny förståelse för livet vid händelser där livet plötsligt förändras 
och det tas då inte för givet på samma sätt. Människan tvingas att tänka på ett nytt sätt och får 
funderingar över vad som är meningen med livet, vad som är gott och ont och vad man vill 
sträva efter i sitt liv. Den traumatiska händelsen kan då väcka känslor som hjälplöshet och att 
världen är meningslös. Patienten behöver långsamt bearbeta det som hänt för att återskapa en 
mer positiv bild till livet igen (Arman & Rehnsfeldt, 2012).  
 

Problemformulering 
Trauma är en av de dominerande orsakerna till dödsfall men även till lidande och invaliditet i 
tidig ålder. En händelse som även med lyckosam utgång kan leda till påfrestningar såväl fysiskt 
som psykiskt för patienten och dess anhöriga. Tidigare studier visar att patienten kan ha känslor 
som skuld och hopplöshet och kan ha svårt att se mening med livet efter det som har hänt. 
     Sjuksköterskan, som är en del i traumateamet, har en betydelsefull roll i omhändertagandet 
av den svårt sjuka patienten vid en traumatisk händelse. En uppgift som kan vara både 
komplicerad och kräver skicklighet och empatisk förmåga. Det behövs därför kunskap och 
förståelse för vilka erfarenheter patienterna har av det akuta omhändertagandet i samband med 
trauma. En fördjupad kunskap kan leda till en bättre omvårdnad, bidra till positiva minnen för 
patienten och skapa ett förtroende för sjukvården. 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa patienters erfarenheter av akut omhändertagande i 
samband med trauma. 
 

Metod 
Valet av metod för denna litteraturstudie var en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) ger 
denna metod en sammanställd bild av den kunskap som forskningen inom det studerade 
området kommit fram till. Enligt Segesten (2012) är metoden lämplig att använda när det finns 
forskning som är gjord både kvantitativt och kvalitativt och den ena kunskapen kan förstärka 
den andra. Hon menar att litteraturöversikten även kan visa vad som inte finns forskat på inom 
området och vad som därför skulle behövas studeras i framtiden för att få en mer fördjupad 
kunskap.  
 
Litteratursökning 
För att få idéer och bakgrundskunskap till det valda problemområdet inventerades förekomst 
av de faktaböcker som fanns på Högskolan Västs bibliotek. Ett antal av faktaböckerna 
genomlästes översiktligt och därefter påbörjades litteratursökningen med osystematiska 
sökningar. Friberg (2012) menar att de osystematiska sökningarna ger en överblick av vad som 
redan finns studerat inom problemområdet. Utifrån överblicken av problemområdet kunde ett 
mer precist problem och syfte formas till den här studien. Den systematiska litteratursökningen 
utfördes huvudsakligen i databasen ”CINAHL with Fulltext”, en databas med forskning inom 
området hälsa och omvårdnad. För att utöka sökningarna ytterligare och för att inte missa 
relevant litteratur gjordes även systematiska sökningar i databasen PubMed. Dessa sökningar 
gav inga nya träffar utan endast samma artiklar som tidigare sökts fram i Cinahl eller artiklar 
som inte svarade mot studiens syfte. Östlundh (2012) beskriver att en systematisk 
litteratursökning är den huvudsakliga metoden för att söka fram de mest aktuella studierna att 
basera litteraturöversikter på. 
     Sökorden valdes utifrån syftet och nya sökord togs fram under tiden som sökningarna 
gjordes utifrån de träffar som uppkom. De sökord som gav resultat var: trauma, patient 
experience, emergency department, perception*, patient*, nursing care, AB patient* 
experience*, AB trauma*, AB nursing*, accidents, emergency care, patient* satisfaction* och 
acute care. Orden kombinerades på olika sätt för att få mer exakta träffar till syftet. Några 
sökord trunkerades (*) och ”AND” användes för att koppla ihop flera sökningsord till samma 
sökning. Östlundh (2012) menar att trunkeringar användes för att få träffar på alla 
böjningsformer av det sökta ordet och boolesk sökteknik (AND) används för att kombinera 
flera ord samtidigt i en sökning och detta kan utöka möjligheterna att få en mer exakt träff inom 
det valda ämnet. Sammanlagt gjordes fem systematiska sökningar som gav resultat. 
Begränsningar som gjordes var att artiklarna var: peer reviewed, skrivna på engelska och att de 
var publicerade mellan 2007 och 2017. Då tillgången på relevanta artiklar till syftet var 
begränsat i de systematiska sökningarna gjordes osystematiska sökningar via tidigare 
litteraturstudier och de valda artiklarnas referenslistor. Det resulterade i ytterligare tre relevanta 
artiklar. För ytterligare information om litteratursökningarna, se bilaga I.  
 
Urval 
Inklusionskriterier var studier som belyste patienters erfarenheter av det akuta 
omhändertagandet på sjukhuset i samband med trauma. Deltagarna var personer från 16 år och 
uppåt eftersom de ansågs vara vuxna och själva kunde redogöra för sina erfarenheter. Inga 
begränsningar gjordes med hänseende till deltagarnas kön, etnicitet eller vilket land studierna 
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var utförda. Exklusionskriterier var artiklar som endast hade fokus på prehospital vård eller 
intensivvård, samt pilotstudier. 
     Totalt lästes 355 titlar, 63 abstract och 26 hela artiklar och av dessa valdes nio artiklar ut 
som svarade mot studiens syfte efter djupare granskningar och ytterligare tre artiklar 
inkluderades med hjälp av osystematiska sökningar. Alla artiklarna kvalitetsgranskades med 
hjälp av en granskningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar utifrån Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011), en omarbetad version utförd av Institutionen för Hälsovetenskap 
Högskolan Väst, se Bilaga II. Kvalitetsgranskningen gav resultatet grad I eller grad II på 
samtliga artiklar, vilket innebar att de hade en kvalitét på minst 70 %. Sammanlagt valdes 12 
artiklar ut till analysen i denna litteraturstudie, varav nio artiklar med en kvalitativ metod och 
tre artiklar med en kvantitativ metod. Alla artiklarna presenteras i en översiktlig tabell, se bilaga 
III. 
 
Analys 
Analysen utfördes utifrån trestegs-modellen som beskrivs av Friberg (2012). I det första steget 
i modellen skall artiklarna läsas flera gånger för att få en översikt och helhetsbild av innehållet, 
i det andra steget jämförs likheter och skillnader och i det tredje steget samlas innehållet in 
under olika teman (Friberg, 2012). I det första steget av analysen lästes artiklarna enskilt flera 
gånger och sedan diskuterades artiklarna tillsammans för att få en djupare förståelse. Artiklarna 
lästes enskilt igen med fokus på resultatdelen och markeringar gjordes i de delar av resultatet 
som svarade mot studiens syfte. De markeringar som utfördes enskilt diskuterades sedan 
tillsammans och skrevs in i en tabell för att få en struktur på innehållet. Vid analysen av de 
kvantitativa artiklarna togs resultatet endast ut i text utan att ta hänsyn till om det gjort någon 
signifikant skillnad eller inte, eftersom studiens syfte var att belysa patienternas erfarenheter. I 
det andra steget av analysen togs meningsenheter ut från resultatet i den skrivna tabellen för att 
få en tydligare översikt och ur meningsenheterna sågs likheter och skillnader som jämfördes 
och markerades med olika färger. I det tredje steget av analysen bildades tre teman och sex 
underteman utifrån sammanfattningar av det textinnehåll som fått samma färger. 
     Analysprocessen gick fram och tillbaka mellan helhetstexten och de förkortade 
meningsenheter som tagits fram, vilket Friberg (2012) menar är en fördel för att få en ny 
kunskap av innehållet. Resultatet analyserades så nära artiklarnas ursprungliga text som möjligt, 
utan egna tolkningar eller värderingar av dess innehåll. Artiklarna hade en god kvalitét och 
författarna diskuterade hela tiden med varandra så att de var överens om betydelsen av 
innehållet. 
 

Resultat 
Patienternas erfarenheter av det akuta omhändertagandet uttrycks i tre teman där behovet av 
stöd är framstående. Patienterna upplevde ett behov av; professionellt stöd från sjuksköterskan, 
stöd i form av en fungerande organisation och stöd i form av en god kommunikation (Tabell 1).  
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Tabell 1. Översikt över resultatets teman och underteman   
Teman Underteman 

Professionellt stöd från sjuksköterskan Empatiskt förhållningssätt  
God fysisk omvårdnad   

Stöd i form av en fungerande organisation Professionellt omhändertagande  
Ett fungerande teamarbete 

Stöd i form av en god kommunikation Information om vad som händer 
Stöd att kunna se en hoppfull framtid 

 
Professionellt stöd från sjuksköterskan 
Detta tema belyste både positiva och negativa känslor som uppstod hos patienterna som en 
konsekvens av sjuksköterskans empatiska förhållningssätt i mötet och vid den fysiska 
omvårdnaden. Temat innefattar två underteman: Empatiskt förhållningssätt samt god fysisk 
omvårdnad.  
 
Empatiskt förhållningssätt 
Patienterna beskrev att de var i behov av känslomässigt och professionellt stöd och dem 
uppskattade när sjuksköterskan visade empati och ödmjukhet för deras behov (Sjödahl, Gard & 
Jarnlo, 2008). Egenskaper som vänlighet och artighet hos sjuksköterskan värderades högt, det 
skapade känslor som tillit och förtroende hos patienten (Berg, Spaeth, Sook, Burdsal & 
Lippoldt, 2012; Blank, Tobin, Jaouen, Smithline, Tierney & Visintainer, 2014; Henry, 
McCarthy, Nannicelli, Seivert & Vozenilek, 2016). Känslor av lugn och trygghet uppstod när 
sjuksköterskan var sympatisk och uttryckte sig på ett bra sätt (Franzén, Björnstig & Jansson, 
2006). Studien av Hayes och Tyler-Ball (2007) visade att patienterna upplevde att de blev 
vårdade med tålmodighet och studien av Wiman, Wikblad och Idvall (2007) beskrev att positiva 
känslor uppstod när sjuksköterskan visade sig vara engagerad i patienten. 
     Under vistelsen på akutmottagningen upplevde patienterna att de blev omhändertagna, 
kände lugn, tacksamhet, trygghet och säkerhet när de blev ömt vårdade (Ringdal, Plos & 
Bergbom, 2008; Wright, 2011). Omvårdnaden uppfattades som bra och tillfredställande när 
sjuksköterskan visade respekt (Blank et. al., 2014). I artikeln av Tutton, Seers och Langstaff 
(2008) beskrev patienterna att traumat innebar ett känslomässigt arbete. Viktiga aspekter i 
sjuksköterskans stödjande funktion vid omhändertagandet av patienten framkom och de 
handlade om öppenhet, empatisk förmåga, tolerans och delaktighet. Patienterna kände 
tillfredställelse och trygghet när sjuksköterskan visade intresse för dem och kände att de kunde 
börja bearbeta sina känslor när deras känslomässiga behov blev tillgodosett. Upplevelsen av att 
hamna på sjukhus, att kämpa för att återhämta sig och att dela rum med andra påverkade det 
känslomässiga arbetet, vilket gjorde att patienterna var i behov av stöd från sjuksköterskan 
(Tutton et al., 2008). Patienterna upplevde att de blev vårdade som en individ, med enskilda 
och unika behov vilket gav känslor av tillit och förtroende (Franzén et al., 2006; Hayes et al., 
2007). Att de visste vem som vårdade dem och kunde identifiera och känna igen sin 
sjuksköterska gav känslor av trygghet (Blank et al., 2014). De upplevde att sjuksköterskan 
övervakade dem, spenderade tid med dem och lindrade deras smärta (Hayes et al., 2007) och 
när patienterna tilläts att ha sina anhöriga i närheten kände de sig lugna och trygga (Franzén et 
al., 2006). 
     Patienterna upplevde även mindre trivsamma möten på akutmottagningen som brist på 
empati och brist på krisstöd (Doohan & Saveman, 2015). Känslor av att de blev behandlade 
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som ett objekt och inte som en person uppstod och de vågade inte annat än att göra som 
sjuksköterskan sa (Sjödahl et al., 2008). En känslomässig förvirring upplevdes i det traumatiska 
omhändertagandet och patienterna beskrev känslor som skam, att skämma ut sig och att 
händelsen var klumpig och pinsam (Franzén et al., 2006). De kände sig ensamma och upplevde 
att de blev lämnade att klara sig själva vid tecken på tillfriskning och när dem inte var kritiskt 
sjuka längre (Doohan et al., 2015; Wiman et al., 2007). Bristande stöd och medkänsla gav 
känslor av ångest och osäkerhet och patienterna upplevde sjuksköterskan som ointresserad och 
nonchalant när de inte blev bemötta som en person (Franzén et al., 2006). Patienterna beskrev 
att de var i behov av stöd i sin kris men att deras oro och smärta blev nonchalerad, det upplevdes 
som brist på empati och behovet av integritet och känslomässigt stöd blev då otillfredsställt 
under vistelsen på akutmottagningen (Doohan et al., 2015). Oengagerade sjuksköterskor gav 
negativa känslor (Wiman et al., 2007) och en av patienterna i artikeln av Wright (2011) beskrev 
sjuksköterskorna som opersonliga och oförskämda vid omhändertagandet.  
 
God fysisk omvårdnad 
Patienterna upplevde att de fick en god fysisk omvårdnad och tyckte att sjuksköterskorna gjorde 
det bekvämt för dem i den traumatiska situationen (Hayes et al., 2007). Kroppslig beröring vid 
omvårdnaden var betydelsefullt för patienterna och det gav positiva känslor (Hayes et al., 2007; 
Sjödahl et al., 2008). Känslor av trygghet och säkerhet uppstod när sjuksköterskan utförde 
handlingar som att lägga en varm filt över dem (Ringdal et al., 2008) och patienterna upplevde 
att det var fördelaktigt att ha en förståelse för omvårdnaden (Tutton et al., 2008). 
     Det framkom även obehagliga upplevelser hos patienterna i samband med den fysiska 
omvårdnaden. Tekniska undersökningar skapade känslor av att de blev behandlade som ett 
objekt och patienterna upplevde då att de förlorade kontrollen över sin kropp och över 
situationen (Sjödahl et al., 2008). De fysiska undersökningarna gjorde att de skämdes och fick 
känslor av skam och obehag (Wiman et al., 2007). Hälften av patienterna i artikeln av Wright 
(2011) upplevde att rektala undersökningar på akutmottagningen var mycket obekväma och 
Ringdal et al. (2008) beskrev att patienterna hade minnen av att deras kläder klipptes av i bitar, 
vilket gav känslor som skam, pinsamhet och att förlora sin identitet. 
 
Stöd i form av en fungerande organisation 
Detta tema belyste att patienternas erfarenheter blev påverkade av hur sjukvården var 
organiserad på sjukhuset. Temat innefattar två underteman: Professionellt omhändertagande 
samt ett fungerande teamarbete. 
 
Professionellt omhändertagande 
Patienterna var överlag nöjda med omhändertagandet i samband med den traumatiska 
händelsen och de hade en hög tillfredsställelse av traumateamets arbete (Berg et.al., 2012; 
Hayes et al., 2007; Sjödahl et al., 2008; Wiman et al., 2007; Wright, 2011). Skicklighet och 
kompetens värderades högt vid omhändertagandet (Berg et al., 2012; Hayes et al., 2007). 
Känslor av säkerhet uppstod när traumateamet visade att de hade kunskaper och kunde förklara 
för patienten vad som hände med kroppen vid skadan och vilka konsekvenser det blev för 
patienten. Det upplevdes som tryggt att veta varför det kändes som det gjorde i kroppen 
(Franzén et al., 2006). 
     Patienterna beskrev minnen av att det var många människor runt omkring dem och att 
traumateamet gjorde allt dem kunde för deras skull (Ringdal et al., 2008) och patienterna var 
nöjda med hur sjuksköterskorna behandlade patientinformationen med sekretess (Hayes et al., 
2007). De upplevde att de fick ett snabbt omhändertagande och att personalen arbetade hårt, 
vilket gjorde att de kände att traumateamet var professionellt och kompetent och det gav känslor 
av tillit, trygghet och förtroende (Franzén et al., 2006; Henry et al., 2016; Wiman et al., 2007). 
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En del patienter upplevde akutmottagningen som kaotisk och högljudd (Henry et al., 2016). 
Personalen i traumateamet var stressade och sprang in och ut från rummet och det beskrevs 
erfarenheter av brist på ett professionellt stöd från teamet, men patienterna upplevde trots detta 
att det var en god organisering på akutmottagningen (Doohan et al., 2015). Snabbare service 
och kortare väntetider önskades av patienterna (Sjödahl et al., 2008) och dem beskrev 
upplevelser av att de inte fått svar på alla sina frågor under sin vistelse på akutmottagningen 
(Wiman et al., 2007). 
 
Ett fungerande teamarbete 
Traumateamets sammanhållning påverkade patienternas uppfattning av vården. I de fall där 
patienterna upplevde att teammedlemmarna var vänliga mot varandra skapades känslor av tillit 
och förtroende för teamet. När patienterna upplevde att sjuksköterskorna skapade små grupper 
och favoriserade några av sina arbetskollegor och teammedlemmarna hade interna konflikter 
med beteenden av bristande respekt mot varandra, gav det känslor av minskad tillit och 
förtroende (Henry et al., 2016).  
     Patienter upplevde missnöje när regler och rutiner på akutmottagningen kändes viktigare än 
deras behov. Långa väntetider på akutmottagningen upplevdes som en konsekvens av 
ineffektiva regler och det bidrog till att patienterna kände sig oroliga och inte respekterade 
(Franzén et al., 2006). Patienterna var intresserade och ville få förståelse för hur teamarbetet 
fungerade men i det fall där de inte fick förklaringar, ledde det till ett minskat förtroende för 
teamet. Förvirring uppstod när personalen i teamet bytte skift då det sågs en brist i 
presentationen av traumateamets roller och det gav känslor av oro och osäkerhet (Henry et al., 
2016). 
 
Stöd i form av en god kommunikation 
Detta tema belyste erfarenheter av att en god kommunikation mellan sjuksköterskan och 
patienten var betydelsefull, vilket var ett återkommande ämne i artiklarna. Temat innefattar 
två underteman: Information om vad som händer samt stöd att kunna se en hoppfull framtid. 
 
Information om vad som händer 
Patienterna beskrev positiva känslor när de fick information om deras fysiska status och 
rådgivning (Wiman et al., 2007). Sjuksköterskan svarade snabbt, gav bra instruktioner och 
undervisade patienten (Hayes et al., 2007) samt gav information om vad som skulle hända 
(Tutton et al., 2008). Patienterna hade ett behov av individanpassad information (Sjödahl et al., 
2008) och en god kvalitet i informationen gjorde det möjligt för patienterna att konfrontera sina 
förväntningar och få en realistisk bild av vad som är möjligt (Tutton, Seers & Langstaff, 2012). 
Patienterna hade behov av att informera sina närstående om vad som hänt, de fick tröst och 
kände sig lugna när sjuksköterskan ringde och informerade anhöriga. På akutmottagningen 
uppstod en längtan efter deras anhöriga och känslor av ångest, rädsla och övergivenhet uppkom 
när de anhöriga inte gick att nå (Ringdal et al., 2008). 
     Patienterna beskrev upplevelser av att sjuksköterskorna använde för svåra medicinska 
termer vid informationen, vilket gjorde att det var svårt att förstå. Patienterna hade svårt att 
tolka informationen om inga vidare beskrivningar gjordes. En rädsla uppstod över att ställa 
frågor, då de var rädda över att få höra svaret (Sjödahl et al., 2008). En otillräcklig och bristande 
information upplevdes, vilket ledde till en negativ erfarenhet av vården för patienten (Franzén 
et al., 2006; Sjödahl et al., 2008; Wiman et al., 2007). Enligt Wright (2011) saknade patienterna 
information och förberedelser vid omhändertagandet, som till exempel vid fysiska 
undersökningar och Ringdal et al. (2008) beskrev att patienterna fick panikkänslor när 
personalen gav otydliga svar om deras tillstånd. En brist i kommunikationen ledde till minskat 
förtroende hos patienterna (Henry et al., 2016). 
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Stöd att kunna se en hoppfull framtid 
Hoppfullhet från sjuksköterskan gav erfarenheter av en god kvalitét på vården, hopp definierade 
patienterna som att se framåt och att komma tillbaka till livet hemma igen (Tutton et al., 2012). 
Patienterna upplevde att de var i behov av stöttning i att hantera sin nya situation (Sjödahl et 
al., 2008) och värdesatte när sjuksköterskan pratade med dem och lyssnade uppmärksamt 
(Franzén et al., 2006; Hayes et al., 2007; Ringdal et al., 2008; Tutton et al., 2008) vilket fick 
dem att känna sig trygga och säkra (Ringdal et al., 2008). Patienterna beskrev arbetet om att se 
en framtid som kunde vara acceptabel och att hitta nya vägar att se positivt på livet igen, hopp 
skapades vid ett förbättrat tillstånd och var avgörande för återhämtningen (Tutton et al., 2012). 
     Sjuksköterskorna avledde den traumatiserade patienten genom att prata om något helt annat 
och använde humor i kommunikationen vilket skapade en god relation mellan sjuksköterskan 
och patienten (Wiman et al., 2007). Patienterna beskrev att det var viktigt med en social 
interaktion med sjuksköterskan (Tutton et al., 2008) och hon eller han kunde hjälpa till att sätta 
upp realistiska mål, för att patienten skulle kunna återhämta sig fysiskt och känslomässigt 
(Sjödahl et al., 2008; Tutton et al., 2012). Den traumatiska händelsen innebar ett känslomässigt 
arbete, vilket också påverkade erfarenheterna av hopp. Känslor som nära-döden-upplevelser 
och lycka över att vara vid liv beskrevs och där hade sjuksköterskan en betydande roll i att 
hjälpa patienten att se framåt och hade en tro om att alla problem gick att lösa (Tutton et al., 
2008; Tutton et al., 2012). Patienterna upplevde att sjuksköterskan var hoppfull och gav 
försäkran om framtiden samt hjälpte patienten att växa (Hayes et al., 2007).  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
En litteraturöversikt valdes som metod för denna litteraturstudie och Segesten (2012) menar att 
metoden är lämplig när både kvalitativa och kvantitativa metoder används. De systematiska 
sökningarna resulterade i såväl kvantitativa och kvalitativa artiklar som belyste studiens syfte 
och relevant forskning hade kunnat förloras om studien hade begränsats till enbart kvalitativa 
artiklar. Segesten (2012) menar att den ena kunskapen kan förstärka den andra i den valda 
metoden. 
     Litteratursökningar utfördes i databaserna Cinahl och PubMed men det var endast sökningar 
i Cinahl som gav utfall relaterat till studiens syfte, vilket är anledningen till att sökningarna från 
PubMed inte redovisas i bilagan till denna studie. Willman et al. (2011) menar att sökningarna 
bör göras i flera databaser för att få ett så brett utbud av forskningen som möjligt. Eventuellt 
kan relevanta artiklar ha förlorats eftersom ytterligare fler databaser inte användes i 
sökningarna. De systematiska sökningarna kompletterades med osystematiska sökningar då 
tillgången på relevanta artiklar till syftet var begränsat. Det resulterade i ytterligare tre relevanta 
artiklar till studien. En av artiklarna var publicerad år 2006 istället för 2007, som var en 
begränsning i de systematiska sökningarna. Artikeln valdes med i studien eftersom den ansågs 
tillföra ny relevant data och var aktuell trots utökat årtal. Östlundh (2012) menar att artiklar bör 
vara så aktuella som möjligt eftersom forskningen hela tiden utvecklas och ny kunskap kan göra 
den äldre ogiltig.  
Relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte var begränsat i litteratursökningarna. Många 
titlar, abstract och hela artiklar behövde läsas vid varje sökning innan några relevanta artiklar 
kunde väljas ut till resultatet. Det kunde påverka studiens reliabilitet och tillförlitlighet eftersom 
det kan vara svårt att upprepa dessa sökningar och få fram exakt samma resultat. Polit och Beck 
(2012) menar att validitet handlar om att mätningen studerat det som är relevant i 
sammanhanget och reliabititet visar om mätningen är gjord på ett tillförlitligt sätt. 
     Artiklar som endast hade fokus på prehospital vård och intensivvård exkluderades då 
författarna ansåg att de var utanför allmänsjuksköterskans kompetensområde. Vid djupare 
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granskningar av artiklarna framkom en pilotstudie som sorterades bort eftersom det enligt Polit 
och Beck (2012) är en teststudie och inte någon färdig vetenskaplig studie. Artiklarna 
inkluderade i studien hade en variation av kön, ålder och etnicitet, vilket bidrog till erfarenheter 
från patienter med olika perspektiv. Patienter över 16 år valdes att studeras, eftersom de ansågs 
vara vuxna och själva kunde redogöra för sina erfarenheter. Artiklarna var från tre olika länder; 
Sverige, England och USA och enligt Polit och Beck (2012) stärker variationen i urvalet 
studiens giltighet och trovärdighet. Artiklar med en lägsta nivå på Grad II valdes att accepteras 
i kvalitetsgranskningen, vilket betyder att artiklarna hade medel eller hög kvalitét. Samtliga 
kvalitativa artiklar innehöll etiska överväganden och två av de kvantitativa artiklarna saknade 
ett tydligt etiskt godkännande men de innefattade skydd om sekretess och personliga uppgifter 
och inkluderades därför i den här studien. I en av artiklarna saknades beskrivningar om 
bortfallsstorlek och i tre av artiklarna saknades bortfallsanalys. Vi kunde därmed inte veta om 
bortfallet påverkat resultatet i dessa artiklar, vilket enligt Polit och Beck (2012) skulle kunna 
bidra till en sämre reliabilitet. 
     I analysen av de kvalitativa artiklarna upplevdes att det var lätt att få en djup förståelse för 
de känslor som uppstod hos patienterna vid de traumatiska situationerna, vilket stärkte 
resultatets tillförlitlighet. Artiklarna analyserades både enskilt och tillsammans och 
analysprocessen gick fram och tillbaka mellan helheten och meningsenheterna, Graneheim & 
Lundman (2012) menar att helhetsbilden annars kan förloras. Vid analysen av de kvantitativa 
artiklarna upplevdes att det var svårt att få en djupare förståelse för patienternas erfarenheter 
eftersom resultatet huvudsakligen presenterades i siffror. Då syftet med studien var att belysa 
patienters erfarenheter ansågs det inte relevant om de beskrivna aspekterna var statistiskt 
signifikanta eller inte, därmed togs all relevant data med i de inkluderade artiklarna oavsett om 
de var statistiskt säkerställda eller inte. Olika aspekter kunde tydligt ses i de kvantitativa 
artiklarna som patienterna upplevde som betydelsefulla vid omhändertagandet och i två av 
artiklarna kunde patienterna själva skriva kommentarer kring deras upplevelser vilket ökade 
förståelsen och stärker resultatets reliabilitet och validitet. De kvalitativa artiklarnas resultat var 
baserade på relativt få deltagares beskrivningar av erfarenheter, vilket skulle kunna bidra till en 
minskad överförbarhet, men författarna kunde se likheter i artiklarnas resultat och de 
kvantitativa artiklarna bestod av större grupper av deltagare vilket skulle kunna ge studien ökad 
generaliserbarhet. 
     Resultatet analyserades så nära artiklarnas ursprungliga text som möjligt och värderingar 
och tolkningar av innehållet försökte undvikas. En djupare förståelse av innehållet 
eftersträvades och för att inte författarnas delaktighet skulle påverka studiens trovärdighet 
analyserades artiklarna utan att övertolka resultatet. Polit och Beck (2012) menar att ett etiskt 
förhållningssätt hos författarna ska finnas under hela forskningsprocessen oavsett vilken metod 
som har använts. En noggrann översättning av texten gjordes med hjälp av lexikon för att 
minimera risken för misstolkningar. Polit och Beck (2012) menar att översättningar bör göras 
utan att påverka innebörden av texten. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att belysa patienters erfarenheter av akut omhändertagande i 
samband till trauma. Resultatet belyser att patienterna är i behov av stöd efter den traumatiska 
händelsen. Sjuksköterskans empatiska förhållningssätt i mötet och i den fysiska omvårdnaden, 
en fungerande organisation och en god kommunikation är avgörande för hur patienten upplever 
omhändertagandet. 
 
Professionellt stöd från sjuksköterskan   
I resultatet framkommer beskrivningar av känslor som patienterna upplever som en konsekvens 
av sjuksköterskans förhållningssätt och den fysiska omvårdnaden. Känslor av tillit och 
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förtroende uppstår hos patienten när sjuksköterskan är vänlig och artig och de känner sig väl 
omhändertagna, trygga och lugna i situationen när sjuksköterskan vårdar dem ömt. Empati och 
ödmjukhet för deras behov uppskattas och patienterna beskriver ett behov av känslomässigt och 
professionellt stöd. Resultatet stärks av Attrees (2001) studie som beskriver att patienter vill 
känna närvaro av sin sjuksköterska, vill få en känsla av att bli väl omhändertagen och att 
sjuksköterskan bör vårda patienten utifrån den enskildes behov för att utveckla tillit och 
förtroende. Likartade erfarenheter beskrivs i Morrison och Korols (2014) artikel som belyser 
sjuksköterskornas perspektiv där de beskriver sin roll som avgörande för patienten och att de 
arbetar patientnära och därmed har möjligheten att se patientens tillstånd och den personliga 
utvecklingen. Sjuksköterskorna beskriver att det är betydelsefullt att kunna kontrollera sina 
egna känslor i omvårdnaden och utvärdera sitt arbete för att kunna se en koppling till patientens 
välmående och för att utvecklas i sin roll och professionalitet som sjuksköterska (Morrison et 
al., 2014). Att se erfarenheter ur sjuksköterskans perspektiv stärker betydelsen av resultatet 
eftersom de likartade erfarenheterna då blir belysta från olika håll. 
     I resultatet framkommer både positiva och negativa erfarenheter av den fysiska 
omvårdnaden. Fysisk beröring vid omvårdnaden upplevs som betydelsefullt för patienterna och 
det bidrar till positiva känslor medan fysiska undersökningar kan göra att de skäms och upplever 
känslor av skam och obehag. De negativa erfarenheterna som uppstår vid den fysiska 
omvårdnaden kan bero på att patienterna inte är förberedda på vad som skall hända vid 
undersökningen. Det kan också bero på hur sjuksköterskan bemöter patienten i den aktuella 
situationen. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan har ett empatiskt förhållningssätt för 
att den sköra patienten skall få stöttning och känna sig trygg och säker. 
 
Stöd i form av en fungerande organisation 
Resultatet visar att patienterna överlag är nöjda med omhändertagandet i samband med traumat 
och att de har erfarenheter av en hög tillfredställelse av traumateamets arbete. Att bli vårdad av 
en kompetent sjuksköterska bidrar till att patienterna upplever känslor av tillit, trygghet och 
förtroende i situationen. Det framkommer erfarenheter av att det stundtals finns brister i det 
professionella stödet från sjuksköterskan. Resultatet i denna studie stärks av Elmqvist et al. 
(2012) som beskriver att patienterna känner sig trygga när de får en god vård på 
akutmottagningen och otrygghet kan uppstå om deras känslor och möjlighet till deltagande inte 
prioriteras. Patienterna är i en utsatt situation när de kommer till akutmottagningen och det 
därför är av största vikt att de blir väl omhändertagna. 
     I resultatet framkommer att traumateamets sammanhållning påverkar patienternas 
uppfattning av vården, där en god sammanhållning ger trygghet medan en brist i 
sammanhållningen ger minskad tillit till teamet. Likartade erfarenheter kan ses i O'Brien och 
Fothergill-Bourbonnais (2004) artikel där patienterna beskriver att teamet skapar trygghet hos 
dem genom att de är vänliga mot varandra och skapar en trivsam och behaglig miljö. 
Organisationen på akutmottagningen beskrivs som väl organiserad och strukturerad trots att det 
är mycket som händer samtidigt (O'Brien et al., 2004). Resultatet visar att en del patienter 
upplever akutmottagningen som kaotisk och högljudd och att teammedlemmarna är stressade, 
men överlag framkommer att patienterna har erfarenheter av att organiseringen på 
akutmottagningen är god. Utifrån egna erfarenheter av omhändertagande i akuta situationer 
anser vi att en väl fungerande organisation är betydelsefullt för att omhändertagandet skall 
kunna upplevas som tillfredställande för patienten trots den stressfulla situationen. Med 
utgångspunkt i Husserls (1970) beskrivning av att tidigare erfarenheter i livet påverkar den 
aktuella livsvärlden, kan variationen av erfarenheter i resultatet bero på att patienterna har olika 
erfarenheter med sig som gör att de upplever situationen på olika sätt. Det är därför 
betydelsefullt att sjuksköterskan är lyhörd och möter patienten utifrån dennes enskilda behov 
och önskemål. 
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Stöd i form av en god kommunikation   
Kommunikation är ett återkommande ämne i artiklarna vilket tolkas som att det är ett 
betydelsefullt ämne och avgörande vid omhändertagandet av patienten. 
     Resultatet visar att patienterna har erfarenheter av att sjuksköterskan undervisar dem och ger 
bra instruktioner och att hon eller han finns i närheten och kan svara på frågor. De beskriver att 
det är betydelsefullt att informationen är anpassad till varje situation och utifrån varje enskild 
individ och i de fall då sjuksköterskan använder avancerade ord och medicinska termer vid 
informationen upplever patienterna att det är svårt att förstå. Resultatet stärks av Elmqvist och 
Frank (2012) som menar att patienten vill få information om sitt tillstånd samt kring vad som 
händer runt omkring och vad som skall hända längre fram. I studien av Morrison et al. (2014) 
beskriver sjuksköterskorna att de har ansvar över att tillgodose patientens sociala behov och att 
det är en viktig del i omvårdnaden eftersom det kan framkomma viktiga faktorer att ta hänsyn 
till hos patienten i samtalen. Sjuksköterskan har ansvar över att informera på ett sätt och med 
ord som gör att mottagaren förstår, men sjuksköterskorna upplever sig begränsade på grund av 
personalbrist och behöver därför begränsa tiden hos varje patient vilket gör att 
kommunikationen och informationen kortas ner (Morrison et al., 2014). I resultatet beskriver 
en del patienter en brist i kommunikationen och det kan bero på tidsbrist, men sjuksköterskan 
måste försöka ge patienten den information som behövs trots brist på tid. 
     Resultatet belyser att patienterna känner sig oroliga över att de anhöriga inte fått information 
om vad som hänt och om att de befinner sig på sjukhus. De känner en lättnad när sjuksköterskan 
kontaktar deras anhöriga och ger dem information om situationen. Detta stärks av O'Brien et al. 
(2004) som beskriver att patienterna får känslor av att de blir sedda som en människa när 
sjuksköterskan kontaktar och pratar med deras anhöriga och att de närstående är en 
betydelsefull motivation till att kämpa för livet för de patienter som är kritiskt sjuka. 
      I resultatet framkommer att sjuksköterskan har en betydande roll i att hjälpa patienten att se 
framåt och att komma tillbaka till livet hemma igen. Patienterna upplever att det skapas 
möjligheter till återhämtning både fysiskt och känslomässigt genom att sjuksköterskan hjälper 
dem att sätta upp realistiska mål och inge hoppfullhet i situationen. För att ta sig igenom lidandet 
och nå hälsa menar Arman och Rehnsfeldt (2012) att det krävs att patienterna själva har en vilja 
att överleva och att de känner sig trygga i situationen och Eriksson (1989) skriver att människan 
själv ansvarar för sin hälsa och att den kan upplevas trots sjukdom. Det är betydelsefullt att 
sjuksköterskan utgår från varje individ och att alla mål bör sättas i samråd med patienten. 
Patientens egna förväntningar och vad denne själv anser vara acceptabelt och förenligt med 
hälsa bör vara utgångspunkten eftersom varje patient är unik med enskilda behov. 
 

Slutsatser 
Resultatet visar att sjuksköterskan har en betydelsefull roll vid omhändertagandet av den sköra 
patienten. Patienterna beskriver erfarenheter av känslor som ett resultat av sjuksköterskans 
empatiska förhållningssätt i mötet och vid den fysiska omvårdnaden. När sjuksköterskan 
bemöter patienten med respekt, är vänlig och visar engagemang upplever patienterna känslor 
av trygghet. Ömhet och fysisk beröring i omvårdnaden gör att patienterna känner sig väl 
omhändertagna, samtidigt som fysiska undersökningar kan ge känslor av obehag och utsatthet. 
Patienternas erfarenheter påverkas av sjukhusets organisation där skicklighet, kompetens och 
en god sammanhållning i traumateamet är en förutsättning för en tillfredställande upplevelse av 
vården. En god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten ger känslor av förtroende 
och tillit. Patienterna vill få information om vad som händer och det är betydelsefullt att 
sjuksköterskan lyssnar på patienten och bemöter dennes enskilda behov och önskemål. 
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Sjuksköterskan har viktig roll i att hjälpa patienten att hantera sin nya situation och att kunna 
se hoppfullt på framtiden efter den traumatiska händelsen.  
     Slutsatsen av resultatet är att en traumatisk händelse ger den drabbade många känslor att 
bearbeta och att den tidigare livsvärlden förändras. Patienterna är i behov av ett professionellt 
stöd vid omhändertagandet och sjuksköterskan kan med ett empatiskt förhållningssätt inge 
trygghet och säkerhet i situationen samt bidra till en god hälsa trots den traumatiska händelsen. 
Sjuksköterskan har därför en avgörande roll i att hjälpa patienten att få en tillfredställande vård 
och att kunna se hoppfullt på framtiden. 
 

Praktiska implikationer 
Sjuksköterskans roll är avgörande i det akuta omhändertagandet eftersom patienten till stor del 
är utlämnad till vården. Den traumatiska händelsen innebär en kris för den drabbade och det är 
därför betydelsefullt att sjuksköterskan har förståelse för vikten av ett empatiskt förhållningssätt 
i mötet med patienten. Genom att ta del av patienternas erfarenheter kan omvårdnaden 
förbättras och det kan bidra till ett minskat lidande och ökad upplevelse av hälsa för patienten. 
Sjuksköterskan bör ha förståelse och respekt för patientens livsvärld för att kunna utveckla en 
god relation och skapa tillit och förtroende hos patienten. Resultatet kan vara användbart även 
i andra situationer där sjuksköterskan möter patienter i kris på grund av till exempel allvarlig 
sjukdom eller andra händelser som plötsligt föräldrar patientens liv.  
     Studiens resultat bidrar till en ökad kunskap om patienternas behov av stöd i det akuta 
omhändertagandet. Dagens sjukvård har ekonomiska utmaningar såväl som svårigheter som 
brist på personal och detta kan emellertid hindra ett optimalt omhändertagande av patienten. 
Genom den nya kunskapen bör organisationen prioritera att en sjuksköterska i traumateamet 
riktar sin uppmärksamhet på patientens känslomässiga behov vid omhändertagandet. Det kan 
leda till att upplevelsen av vården bli mer individanpassad och tillfredställande för patienten.  
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Det finns en begränsning i forskning vars syfte belyser omhändertagandet vid trauma ur 
patientens perspektiv, därför skulle fler studier inom detta område behöva göras för att få en 
ökad förståelse. I denna studie framkommer att patienterna är i behov av stöd i efter den 
traumatiska händelsen. För att få en djupare kunskap skulle fler studier behöva göras som 
belyser hur patienterna upplever stödet från sjuksköterskan i samband med trauma. Endast tre 
länder fanns med bland de analyserade artiklarna och fler länder skulle behöva bli 
representerade för att nå en större generalisering och bredare kunskap. Ett förslag till fortsatt 
forskning är studier som belyser om erfarenheterna skiljer sig bland olika åldersgrupper.  
     Information och kommunikation har framkommit som viktiga och betydelsefulla ämnen i 
denna studie. Författarna vill utveckla en medvetenhet kring hur de själva kommunicerar med 
patienterna och behöver lära sig att vara lyhörda och bemöta patienternas behov, för att 
utvecklas inom yrket.  
     För att utvecklas som sjuksköterska är det viktigt att föra en dialog med patienterna och 
ställa frågan hur de upplever situationen och vården. Att diskutera upplevda händelser med 
arbetskollegor och vad det ledde fram till kan leda till ny kunskap och detta ser författarna att 
de själva är i behov av i sin egen kunskapsutveckling och i sjuksköterskeprofessionen. 
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Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar till 
resultatet 

1 Trauma 
 

42,170 
    

2 Perception* 
 

72,100 
    

3 Patient* 
 

906,537 
    

4 Nursing care 
 

198,129 
    

5 1+2+3+4 
 

93 
    

Begränsningar Peer reviewed, 
engelska,  
2007-2017 

46 46 13 6 3 (4*) 
 

* En av de fyra artiklar förekom första gången i en av de andra sökningarna i Cinahl. Vi fick 
tre nya träffar i denna sökning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sökning 3 
Databas/Datum 
Cinahl 
170329 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar till 
resultatet 

1 AB patient* 
experience* 

58,602 
    

2 AB trauma* 
 

37,178 
    

3 AB nursing* 
 

110,182 
    

4 1+2+3 
 

234 
    

Begränsningar Engelska, 
peer reviewed,  
2007-2017 

101 101 8 3 1 (2*) 

* En av de två artiklarna förekom första gången i en av de andra sökningarna i cinahl. Vi fick 
en ny träff i denna sökning. 
 
Sökning 4  
Databas/Datum 
Cinahl 
170329 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar till 
resultatet 

1 Accidents 
 

20,121 
    

2 Emergency 
care 

50,151 
    

3 Patient* 
satisfaction* 

42,304 
    

4 1+2+3 
 

67 
    

Begränsningar Engelska, 
peer reviewed,  
2007-2017 

23 23 10 3 1 

 
Sökning 5 
Databas/Datum 
Cinahl  
170330 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar till 
resultatet 

1 Acute care 
 

39,336 
    

2 Trauma 
 

42,175 
    

3 Patient  
experience 

64,533 
    

4 1+2+3 
 

156 
    

Begränsningar Engelska, 
peer reviewed,  
2007-2017 

92 92 12 6 2 

 



Bilaga II 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Informant karaktäristika  
Antal ……………………………………….  
Ålder ………………………………………. 

 

Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Framkom ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Framkom ej 
 
Urval 
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?  Ja  Nej  Ej relevant  
  
-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  
- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Ej relevant 
- Råder analysmättnad?  
 

Ja  Nej  Ej relevant 

Kommunicerbarhet  
-Är resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  
-Redovisas resultatet i förhållande till  
-Teoretisk referensram?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

 
-Genereras teori? Ja  Nej  Ej relevant  
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%) grad II (70-79%) grad III (60-69%) 
 
 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
    
angivet  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod 
 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Beskrivning av studien Forskningsmetod 
Kontrollgrupp/-er 
……………………………………………………………………………... 
Patientkaraktäristika  
Antal 
Ålder 
Man/kvinna 
Adekvata exklusioner  Ja  Nej  
 
Intervention........................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
 
Vad avsåg studien att studera? (syftet)  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått......................................................  
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................  
Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej   
Representativt urval?  Ja  Nej   
  
Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 
Likvärdiga grupper vid start? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 
 
Blindning av patienter? 

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

 
Ej relevant 

Blindning av vårdare? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 
Blindning av forskare? 
 

Ja  Nej  Vet ej Ej relevant 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja  Nej  Vet ej   
Bortfallsstorleken beskriven? 
 

Ja  Nej  Vet ej   

Adekvat statistisk metod? Ja  Nej  Vet ej  
Etiskt resonemang? 
 

Ja  Nej  Vet ej   

Är instrumenten valida? Ja  Nej  Vet ej   
Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej  Vet ej   
Är resultatet generaliserbart?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Huvudfynd  
Hur stor var effekten? (statistisk signifikans, klinisk signifikans?) 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng. Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%)   grad II (70-79%)   grad III (60-69%)    
Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
   angivet  
 

 



                      Bilaga III 

Översikt av analyserad litteratur  

Författare, 
Årtal, Land, 
Titel  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsg
ranskning 

Berg, G. M., 
Spaeth, D., Sook, 
C., Burdsal, C., 
& Lippoldt, D,  
2012, 
USA.  
Trauma Patient 
Perceptions of 
Nursing Care 

 

Att få mer 
information om 
vad 
traumapatineter 
tycker om 
omvårdnaden.  
Relationen 
mellan 
omvårdanden, 
teknisk 
utrustning och 
tillfredställelse. 

Kvantitativ 
metod, 
tvärsnittsstudie. 
Telefonintervju
er med 
svarsalternativ 
från 1-6. Fyra 
veckor efter 
utskrivning 
från sjukhuset.  

Patienter över 18 år, 
föräldrar till barn 
under 18 år och 
anhöriga till patienter 
som hade svårt att 
prata.  
278 deltagare, 178 
män och 100 kvinnor, 
medelålder på 43,7 år. 

Patienterna upplevde 
en hög 
tillfredsställelse av 
traumavården.  

Grad I 
 

Blank, F. J., 
Tobin, J., 
Jaouen, M., 
Smithline, E., 
Tierney, H., & 
Visintainer, P,  
2014, 
USA. 
A Comparison 
of Patient and 
Nurse 
Expectations 
Regarding 
Nursing Care in 
the Emergency 
Department 
 

Att jämföra 
vad patienter 
och 
sjuksköterskor 
tyckte om 
omvårdnaden 
på 
akutmottagnin
gen. 

Kvantitativ 
tvärsnitts-
studie med 
parade 
undersökning
ar. Enkäter 
användes med 
fem 
graderingsval 
till varje 
fråga. 
Deltagarna 
hade 
möjlighet att 
skriva 
kommentarer 
på enkäterna. 

Patienter över 18 år 
som hade möjlighet 
att delta. Alla 
sjuksköterskor som 
arbetade på 
akutmottagningen 
tillfrågades. 

Totalt 100 deltagare 
varav 50 
sjuksköterskor och 
50 patienter. Ålder 
18-89 år hos 
patienterna. 

Patienterna 
uppfattade 
omvårdanden som 
bättre och mer 
tillfredsställande än 
hur sjuksköterskan 
uppfattade att hon 
eller han hade utfört 
den. I de fall då 
patienterna kände 
igen sin 
sjuksköterska gav 
det mer positiva 
uppfattningar av 
hela vården.  

Grad II 

Doohan, I., & 
Saveman, B., 
2015,  
Sverige. 
Need for 
compassion in 
prehospital and 
emergency 
care: A 
qualitative  
study on bus 
crash survivors’ 
experiences 

Att belysa 
patienternas 
upplevelser av 
vården efter 
en större 
bussolycka. 

Deskriptiv 
design, 
kvalitativ 
ansats. 
Semistrukture
rade 
telefonintervj
uer, 5 år efter 
en stor 
bussolycka. 
Frågor om 
erfarenheter 
från den 
prehospitala 

54 deltagare, 
överlevande 
passagerare efter en 
stor bussolycka. 21 
kvinnor och 33 män 
med åldern 23-69 
år. 

4 kategorier och 4 
underkategorier. 
Många var nöjda 
med den vård de 
fått, men det 
framkom även 
upplevelser som 
negativa möten på 
akutmottagningen, 
stressad 
vårdpersonal och 
brist på medlidande. 
  

Grad I 
 

 



vården och på 
akutmottagnin
gen.  
 

Franzén, C., 
Björnstig, U., 
& Jansson, L., 
2006,  
Sverige. 
Injured in 
traffic: 
experiences of 
care and 
rehabilitation 

Att beskriva 
patienternas 
erfarenheter 
av prehospital 
vård, akutvård 
samt 
efterföljande 
rehabilitering 
 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Patienterna 
ombads att 
berätta om 
deras 
upplevelser av 
vården på 
olycksplatsen, 
prehospitalt, 
på sjukhuset 
och i 
rehabiliterings
fasen. 

Nio deltagare, varav 
åtta kvinnor och en 
man, som råkat ut 
för stora 
trafikolyckor. 
Ålder 19-70 år 
(medelålder 54 år). 

Fyra teman:  
”Att möta 
uppståndelsen”, 
”Känslor av 
förtroende och 
säkerhet”, ”Brist på 
säkerhet och stöd” 
samt ”Kämpa för att 
återgå till 
vardagen”. 

Grad I 

Hayes, J., & 
Tyler-Ball, S., 
2007,  
USA. 
Perceptions of 
Nurses Caring 
Behaviours by 
Trauma 
Patients 

Att belysa 
traumapatient
ers 
upplevelser av 
sjuksköterska
ns beteenden 
vid 
omvårdnaden. 

En deskriptiv 
metod med 
kvantitativ 
ansats. 
Intervjuer där 
patienterna 
svarade 
verbalt på 
frågeformulär
et ”Caring 
behaviours 
inventory”. 

Måttligt till svårt 
skadade 
traumapatienter på 
en trauma-
mottagning och en 
intensivvårds-
avdelning.  
70 deltagare, 45 
män och 25 
kvinnor, 18-89 år. 

Patienterna 
upplevde över lag 
sjuksköterskornas 
beteenden som 
tillfredställande. 
Sjuksköterskorna 
fanns där för dem, 
gav goda och bra 
instruktioner och 
högst betyg fick 
sekretesshantering.  

Grad II 
 

Henry, B. W., 
Mc Carthy, M., 
Nannicelli, A. 
P., Seivert, N. 
P., & 
Vozenilek, J. 
A., 
2016, 
USA. Patients' 
views of 
teamwork in 
the emergency 
department 
offer insights 
about team 
performance. 
 

Att belysa 
patienternas 
erfarenheter 
av 
teamarbetet 
och 
vårdpersonale
ns beteenden 
under deras 
vistelse på 
akutmottagnin
gen. 

Kvalitativ 
ansats. 
Semistrukture
rade 
telefonintervj
uer och 
gruppintervju
er. 

 

Telefonintervjuer 
med experter i det 
studerade området 
och gruppintervjuer 
med vuxna 
utskrivna patienter, 
samt vårdpersonal. 
6 deltagare i 
telefonintervjuer 
och 38 deltagare i 
gruppintervjuerna 
(ålder 22-81 år). 
  

 

Patienterna 
uppfattade både 
negativa och 
positiva beteenden 
hos teamet. 
Negativa beteenden 
gav känslor som 
minskad tillit och 
förtroende och 
positiva beteenden 
gav 
förtroendekänslor 
och upplevelser av 
en bra vård. 

 

Grad I   

 

 



Ringdal, M., 
Plos, K., & 
Bergbom, I.,  
2008,  
Sverige. 
Memories of 
being injured 
and patients' 
care trajectory 
after physical 
trauma 

 

Att få en 
djupare 
förståelse för 
patientens 
minnen av att 
vara skadad 
samt minnen 
av vården 
före, under 
och efter 
deras vistelse 
på 
intensivvårdsa
vdelningen. 
  

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 20-
36 månader 
efter olyckan.  

18 deltagare, nio 
män och nio 
kvinnor från fyra 
olika sjukhus. Ålder 
22-67 år.  

Patienterna beskrev 
minnen av att bli 
omhändertagen. De 
kände sig trygga 
och säkra när 
personalen tog hand 
om situationen. 
Känslor av 
ensamhet uppkom i 
längtan efter familj. 
Minnen av mycket 
människor på 
akutmottagningen.  

Grad I 

Sjödahl, C., 
Gard, G., & 
Jarnlo, G., 
2008,  
Sverige. 
Transfemoral 
amputees' 
experiences of 
the first 
meeting and 
subsequent 
interactions 
with hospital 
staff 
 

Att få 
förståelse för 
patienternas 
erfarenheter 
av det första 
mötet med 
sjukvårdspers
onalen efter 
en 
amputation. 

Kvalitativ 
metod med 
semistrukturer
ade intervjuer. 
Öppna frågor 
med 
följdfrågor 
användes och 
allt spelades 
in.  

11 deltagare med 
åldern 16-51 år 
varav 5 kvinnor och 
6 män. Deltagarna 
hade varit med om 
en transfemoral 
amputation som var 
orsakad av en 
traumatisk händelse 
eller en tumör. 
Trauma var orsaken 
till amputation hos 
5 av deltagarna, 
endast män. 

Patienterna 
upplevde brister i 
kommunikationen 
och hade svårt att ta 
in all information 
som gavs. 
Upplevelser av 
förlorad kontroll 
över sin kropp och 
ett behov av 
känslomässigt stöd. 

Grad I 

Tutton, E., 
Seers, K., & 
Langstaff, D., 
2008,  
England.  
Professional 
nursing culture 
on a trauma 
unit: 
experiences of 
patients and 
staff 
 

Att beskriva 
patienternas 
och 
vårdpersonale
ns 
erfarenheter 
av trauma 
enheten. 
 

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
samt 
observationer 
av 
fokusgrupper.  

Patienter och 
vårdpersonal från 
två traumaenheter. 
Totalt 40 deltagare 
varav 19 män och 
21 kvinnor med 
åldern 23-99 år, 
samt 19 
vårdpersonal deltog 
i studien.  
   

Patienterna 
beskriver vikten av 
sjuksköterskans 
stödjande funktion: 
lyssna, se behov av 
känslostöd, ge 
trygghet. 
Betydelsefullt med 
kompetent 
vårdpersonal. 

Grad I 

Tutton, E., 
Seers, K., & 
Langstaff, D.  
2012,  
England 
Hope in 
orthopaedic 

Att belysa 
patienters 
känslor av 
hopp hos efter 
en traumatisk 
ortopedisk 
skada och hos 

Kvalitativ 
ansats. 
Djupgående 
intervjuer, 
samt 
observationer 
av två 

Totalt 20 deltagare 
intervjuades varav 
tio patienter och tio 
vårdpersonal. 
Observationsgruppe
rna bestod av 
sammanlagt 25 

Hoppfullhet gav 
patienterna 
erfarenhet av en god 
kvalitét på vården. 
Andra betydande 
aspekter var god 
information för att 

Grad I 

 



trauma: A 
qualitative 
study 

sjukvårdspers
onalen på en 
traumaenhet.  
   

fokusgrupper.  
 

anställda. 
Patienterna bestod 
av lika många 
kvinnor som män, 
17-90 år. 
Vårdpersonalen 
bestod endast av 
kvinnor, åldern 33-
53 år. 
 

patienterna skulle få 
en realistisk bild av 
vad som var möjligt 
eller inte.  

Wiman, E., 
Wikblad, K., & 
Idvall, E., 
2007,  
Sverige. 
Trauma 
patients' 
encounters with 
the team in the 
emergency 
department -- a 
qualitative 
study 
 

Att få 
kunskaper om 
patienternas 
upplevelser av 
vårdpersonale
n på en 
akutmottagnin
g  

Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer 
med öppna 
frågor och 
följdfrågor. 

23 deltagare i 
studien som bestod 
av patienter som 
utsatts för 
högenergitrauma. 
12 män och 11 
kvinnor, mellan 19-
71 år.  

De huvudsakliga 
aspekterna som 
framkom var 
patienternas 
beskrivningar av: 
att veta vad som 
händer, 
kommunikation och 
att få kontinuitet i 
vården. 
Teamarbetet 
fungerade bra 
tyckte patienterna.  

Grad I 

Wright, A. J.,  
2011,  
USA.  
Trauma 
Resuscitations 
and Patient 
Perceptions of 
Care and 
Comfort 

Att belysa 
patienters 
upplevelser av 
tillfredställels
e under första 
mötet med 
traumavården 
och vid 
återupplivning
. 

 

Kvalitativ 
studie med 
hjälp av 
frågeformulär. 
Frågor 
angående 
tillfredställels
e i 
traumavården. 

 

Patienter över 18 år 
som kommit till 
akutmottagningen 
med helikopter eller 
ambulans efter 
trauma orsakat av 
trubbigt våld. 
34 patienter deltog i 
studien. 12 kvinnor 
(ålder 25-75 år) och 
22 män (19-74 år). 

 

Patienterna 
upplevde den totala 
traumavården som 
god. De kände sig 
mestadels väl 
omhändertagna och 
upplevde känslor 
som trygghet och 
säkerhet, medan de 
sällan upplevde 
känslor som rädsla, 
maktlöshet eller 
brist på kontroll. 

Grad I 
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