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Abstrakt 
Att drabbas av ett trauma i samband med en olycka kan innebära livshotande skador 
och att livet plötsligt förändras. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
personers upplevelser av akut, allvarlig skada efter trauma. Enligt kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats analyserades 12 artiklar. Analysen resulterade i 
fyra kategorier: att konfronteras med olyckan, döden och smärtan, att känna sig 
bunden och kontrollerad av utrustning och behandling, att vara betydelsefull trots att 
personalen har fullt upp samt att närstående bringar ordning i kaoset. Resultatet 
visade att personer som skadats allvarligt beskrev att det fysiska traumat skedde 
oväntat. Händelsen i sig själv blev ett avgränsat ögonblick. Smärtan i samband med 
traumat beskrevs som outhärdlig. Att ha varit nära att dö ändrade hela den skadade 
personens liv. Det gav helt nya perspektiv på livet. Att känna tilltro till personalen var 
viktigt. I samband med traumat bringade de närstående ordning i kaoset samt ingav 
trygghet för den skadade personen. 
 
Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, multitrauma, upplevelse, 
akutmottagning, omvårdnad 
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Upplevelsen av hälsa kan vara att få ha relationer till andra människor, att få möta 

nya människor samt att kunna hjälpa andra. Hälsa kan också betyda att ha 

självkontroll, att vara klar över vem jag är, var mitt fokus är så jag har möjlighet att 

göra egna val (Lindsay, 1996). När en person insjuknar så blir den kända kroppen 

okänd vilket medför rädsla att förlora kontrollen över sin kropp och inte längre förstå 

sin kropps språk eller lita på att den fungerar normalt (Corbin, 2002). De flesta som 

kommer till akutmottagningen genomgår en kris i någon form. Krisen kan vara en 

vändpunkt, en fara eller en möjlighet att växa (Mariano, 2002). När hälsan påverkas 

av skada eller sjukdom kan det upplevas som en utmaning. Det är viktigt att uppnå 

balans mellan tanke, kropp och själ, för att hitta sig själv (Lindsay, 1996).  

Att drabbas av ett trauma kan medföra olika förluster såsom förlust av en funktion, 

exempelvis en amputation (Klein & Alexander, 2003). I en kritisk situation när man 

skadas svårt sker en övergång från ett oberoende liv genom traumat till upplevelser 

av rädsla och beroende. I akutrummet på akutmottagningen tvingas den skadade 

personen till en annan värld där denne måste kämpa för att återfå kontrollen över 

den nya situationen (Jay, 1996). 

Trauma kan leda till svåra eller livshotande skador. Omhändertagandet av allvarigt 

skadade personer kan vara komplicerat och kräver förtrogenhet med klinisk 

information som omfattar flera specialiteter. Därför har organiserade traumasystem 

visat sig ha ett värde vid omhändertagandet av allvarligt skadade personer. Detta 

innefattar planeringen som sker på akutmottagningen innan ambulansen med den 

allvarligt skadade anländer. Förutbestämda traumateam med definierade roller är 

nödvändigt för att behandling och diagnostik ska kunna ske samtidigt. Det primära 

omhändertagandet innefattar olika steg som benämns A-E: Airway, Breathing, 

Cirkulation, Disability and Exposure (Richards & Mayberry, 2004).   

Personer som kommer till en akutmottagning är ofta påverkade av den akuta 

händelsen eftersom de plötsligt förlorat kontrollen över deras egna situationer och är 

i en beroendeställning. För personer som skadas allvarligt är det viktigt att deras 

värdighet upprätthålls och stärks i den allvarliga situationen (Wiman & Wikblad, 

2003).   
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Att vara akut allvarligt skadad kan medföra att behöva övervakas med monitorering 

som ger en bild av vad som händer med den skadade personens kropp. Apparaterna 

visar endast siffror och diagram, det krävs en sjuksköterska för att kombinera och 

tolka informationen samt besluta vilka åtgärder som ska vidtas (Wikström, 

Sätterlund & Larsson, 2003).  

Det är viktigt att sjuksköterskan ger den bästa möjliga omvårdnaden och att 

värdigheten bevaras hos den skadade personen (Redley, Beanland & Botti, 2003). 

Engagemang är alltid viktigt men i akuta situationer som när en person har varit med 

om en allvarlig olycka och kommer in till akutmottagningen är sjuksköterskan ofta 

upptagen med praktiska göromål. Det förekommer att sjuksköterskan är 

ouppmärksam på de behov som allvarligt skadade personer har. Det är kränkande om 

sjuksköterskan visar okänslighet, kyla, bristande kommunikation eller ignorerande. 

Dessa aspekter är negativa för den allvarligt skadade personen som redan lider 

(Wiman & Wikblad, 2003). Sjuksköterskan kan påverka upplevelsen för den allvarligt 

skadade genom sättet att föra fram information, både attityd och beteende har 

betydelse (Klein & Alexander, 2003). 

Även närstående till en person som skadas svårt påverkas. Hos närstående är 

kommunikation och information centralt, i detta innefattas även att den upprepas. 

Närhet till den drabbade personen är betydelsefullt. Detta omfattar beröring, prat och 

intimitet. Närstående vill själva få ta ställning till om de vill delta vid behandling av 

den skadade på akutmottagningen. För närstående är det viktigt att känna säkerhet 

och se sin egen roll i situationen (Redley, Beanland & Botti, 2003). De första 

känslorna hos närstående när en person insjuknar akut vid en kritisk händelse kan 

vara rädsla för det okända och den okontrollerbara situationen. Oro för framtiden 

finns också i tankarna, exempelvis hur man ska kunna återgå till arbetet (Kleiber et 

al., 1994).  De närstående söker tecken på att den skadades situation förbättras, de 

övervakar personens utseende och uppträdande samt kommunicerar med 

sjuksköterskorna (Rose, 1995). Många närstående spenderar timmar med att titta på 

apparater som omger sängen, bristen på teknologisk kunskap och ljuden från 

alarmen kan kännas skrämmande (Rusell, 1998). 

Det finns studier gjorda om sjuksköterskans perspektiv (jmf Klein & Alexander, 

2003) på personer med akuta allvarliga skador. Studier är även gjorda från 
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närståendes perspektiv när en person blir akut, allvarligt skadad (jmf Redley, 

Beanland & Botti 2003). Vi undrade hur de skadade personerna upplevde det. Syftet 

med denna studie var att beskriva upplevelsen av akut allvarlig skada efter trauma. 

Med akut allvarligt skadade personer avsågs i denna litteraturstudie personer som 

utsatts för trauma som orsakat kroppsskador. Dessa var orsakade av olyckor, 

misshandel eller självförvållade exempelvis högenergivåld, penetrerande skada och 

brännskada. De personer som drabbats av akut allvarlig skada och som ingick i denna 

litteraturstudie var femton år och äldre.  

Metod 

Litteratursökning  

Denna litteraturstudie beskriver personers upplevelser av att vara akut allvarligt 

skadade efter trauma. Materialet bestod av internationellt publicerade vetenskapliga 

artiklar. De bibliografiska referensdatabaser som använts är CINAHL, Academic 

Search och Medline. Använda sökord var experience, trauma, multitrauma, critically, 

illness, accident och emergency. Sökorden kombinerades för att få en hanterligare 

mängd artiklar som skulle svara mot syftet. Artiklarna som framkom var publicerade 

från 1997 fram till 2005. Sökningen skedde av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar av personers upplevelser i samband med allvarlig skada. Vi fick fram 36 

artiklar varav några artiklar hittades via referenslistor. Slutligen bedömdes 12 svara 

mot studiens syfte.  

Analys 

Målet med kvalitativa undersökningar är enligt Burnard (1991) att ge en glimt av en 

annan människas upplevda värld. I all forskning måste man veta vilken analysmetod 

som skall användas innan datainsamlingen påbörjas (Burnard, 1991). Kvalitativ 

innehållsanalys analyserar innehållet i berättande data för att identifiera 

framträdande teman och mönster mellan teman (Polit & Beck, 2004, s 580). Dess 

fokus är mänsklig kommunikation och erbjuder därför en praktisk tillämpning. 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som ger en systematisk och objektiv betydelse 

för att kunna dra slutsatser från verbal eller skriftlig data för att sedan kunna 

beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Forskaren 

måste organisera data till mönster och kontrollera informationen. Data reduceras och 
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slutsatser dras (Catanzaro, 1988). Forskaren kan inte förutse alla kategorier förrän 

materialet är införskaffat och analyserat, detta skulle hämma resultatets giltighet. 

Data kodas, kodsystemet bestämmer viktiga egenskaper hos kategorierna samt 

tydliggör skillnader respektive likheter kategorierna emellan (Downe-Wamboldt, 

1992). Metoden är tidskrävande (Catanzaro, 1988). 

I denna studie användes kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av Burnard 

(1991). Först lästes artiklarna igenom flera gånger för att få förståelse för innehållet 

och vid ytterligare genomläsning gjordes understrykningar i texten. Vi sökte efter 

personers upplevelser av att bli akut allvarligt skadade efter trauma. Därefter valdes 

de textenheter ut som motsvarade syftet. Textenheterna översattes till svenska. Varje 

textenhet kodades i att-satser för att ta fram kärnan utan att tappa några aspekter av 

innehållet. Därefter samlades de att-satser som knöt an till varandra till kategorier. 

De funna kategorierna sammanfördes till bredare kategorier. Genom att hela tiden gå 

tillbaka och jämföra kategorierna med originaltexten förädlades och validerades 

kategorierna. Kategorierna beskrevs med brödtext och för att förtydliga resultatet 

användes citat. Genom hela analysarbetet återgick vi fortlöpande till originaltexterna 

för att inte förvanska eller göra egna tolkningar.   
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Tabell 1 Översikt av artiklar ingående i analysarbetet (n =12)  

Författare, år 
Typ av 
studie 

Deltagare 
Data 
insamlingsmetod/
Analysmetod 

Huvudfynd 

Baldursdottir 
& Jonsdottir, 
2002 

Kvantitativ 104 kvinnor  
78 män 

Enkät/Cronin & 
Harrison’s metod,  
CBA skala, Mann 
Whitney U test        

 

God omvårdnad 
kännetecknas av hög 
kompetens exempelvis 
att personalen ska vara 
väl förtrogen med den 
utrustning som finns   

Brooks, 1999 Kvalitativ 132 
patienter 

Intervjustudie/ 
Tematisk 
innehållsanalys, 
strukturerad  

Patienters beskrivningar 
såsom att inte kunna 
sova, rädsla och att få 
hjälp att slappna av vid 
en högteknologisk enhet.  

Bryne & 
Heyman, 1997 

Kvantitativ 46 män 
47 kvinnor 

Intervjustudie/ 
Chi-square, Mann 
Whitney U test, 
Strukturerad  

Psykologiska och sociala 
aspekter var lika viktiga 
som fysiska faktorer för 
patienterna  

Cornock, 1998 Kvantitativ 71 patienter  
71 sjuk -
sköterskor      

Enkät/Likert-type 
scale, Cochran & 
Ganong`s metod 

De högst rankade 
stressande teman hos 
intensivvårds patienter 
var bland annat att inte 
kunna kommunicera  

Eichhorn, 2001 Kvalitativ 6 kvinnor 
5 män 

Intervjustudie/ 
tematisk analys 
semistrukturerad 

Hur betydelsefulla 
närståendes närvaro var 
för patienter på 
akutmottagning  

Granberg et al., 
1998 

Kvalitativ 19 patienter Intervjustudie/  
hermeneutisk, 
ostrukturerad  

Ett tillstånd av kaos 
uppstod när personerna 
skadades allvarligt. 
Känslor av rädsla och 
förlorad kontroll. 

Hawley, 2000 Kvalitativ 14 patienter Intervjustudie/ 
innehålls analys 

Hur sjuksköterskorna 
kan öka patienternas 
välbefinnande med hjälp 
av positiva samtal, ge 
utrymme åt närstående 

Irving & Long, 
2001 

Kvalitativ 3 kvinnor Intervjustudie/fall
studie, 
ostrukturerad 

Debriefing direkt efter 
trauma uppfattades som 
positivt, sjuksköterskan 
har en viktig uppgift 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysarbetet (n =12) 

Författare, år 
Typ av 
studie 

Deltagare 
Data 
insamlingsmetod/
Analysmetod 

Huvudfynd 

McCabe, 2004 Kvalitativ 8 patienter Intervjustudie/ 
tematisk analys, 
semistrukturerad  

Det är en fördel för 
patienterna om 
sjuksköterskorna 
använder 
patientcentrerad 
kommunikation 

O’Brien & 
Fothergill – 
Bourbonnais, 
2004 

Kvalitativ 4 män 
3 kvinnor 

Intervjustudie/   
fenomenologisk 
tematisk analys, 
semistrukturerad, 
Glascow Coma 
Scale, Revised 
Trauma Score           

Det var viktigt för 
patienter på 
akutmottagningar att 
sjuksköterskor hade ett 
omvårdande bemötande, 
gav beröring och vilken 
ton deras röst hade 

Richmond et 
al., 2000 

Kvalitativ 63 patienter Intervjustudie/  
innehållsanalys, 
semistrukturerad  

Personer som överlevt 
trauma funderar över 
vad god återhämtning 
innebär  

Yam, 2000 Kvalitativ 5 kvinnor Intervjustudie/ 
fenomenologisk, 
tematisk analys, 
semistrukturerad  

Misshandlade kvinnors 
erfarenheter av vistelsen 
på akutmottagningen 
beskrevs såsom rädsla 
för partnern, oro för 
barnen och ensamhet 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 2), dessa presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att konfronteras med olyckan, döden och smärtan 

Att känna sig bunden och kontrollerad av utrustning och behandling 

Att vara betydelsefull trots att personalen har fullt upp 

Att närstående bringar ordning i kaoset 

 

Att konfronteras med olyckan, döden och smärtan 

Personer som skadats allvarligt beskrev att fysiskt trauma skedde oväntat, händelsen 

i sig själv blev ett avgränsat ögonblick. Händelsen och det egna perspektivet samt 

gensvaret på händelsen blev en vändpunkt som delade in livet i två delar, före och 

efter skadan (Richmond, Thompson, Deatric & Kauder, 2000). En person beskrev att 

hennes första tanke var att hon var död, händelsen hade gjort henne paralyserad. 

Andra känslor som återgavs var att allt var över, meningen var att de skulle dö. 

Personer som skadats allvarligt frågade sig: Varför överlevde jag? De allvarligt 

skadade personerna kände att det som hände var overkligt. De ville inte att detta 

skulle ske och det de önskade var att få vara hemma igen. En kvinna beskrev 

bilfärden när hon och hennes man kolliderade med en långtradare (Irving & Long, 

2001). 

 

I saw the lorry coming towards us. It was very big and travelling very fast 
and I felt very small, but it was all happening in slow motion. It was as if I 
was an outsider looking on my life. I glanced at Jim, our eyes met as if to 
say this is it. It was for Jim (Irving & Long, 2001, s. 311) 
 

När de skadade personerna beskrev händelsen, började alla personer i en studie med 

frasen ”Jag kommer ihåg…” Därefter skildrades minnen från skadeögonblicket samt 

det första omhändertagandet som de fick av förbipasserande, ambulans och 

brandmän. De skadade kände att de hade svårt att återge precisa fakta när de 

berättade till följd av minnesluckor i upplevelsen (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 
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2004). Plötslig skada gav den skadade personen insikt om hotet mot livet och risken 

att dö. Tid och rum förlorade mening. En person beskrev att hon kämpade för att 

andas. Hennes sinne var vidöppet och hon kände sig försvarslös samt att allt kunde 

hända nu (Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg, 1998). De skadade personerna 

beskrev overklighetskänsla och skuld, maktlöshet där livet bara rann ut, blodet 

lämnade kroppen (Irving & Long, 2001). Om den skadade personen inte kunde 

åskådliggöra hur allvarlig skadan var eller om den kunde leda till döden ökade 

rädslan (Cornock, 1998; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Richmond et al., 

2000).   

I flera studier uttryckte personer den smärta de känt (Cornock, 1998; Granberg et al., 

1998; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Smärtan beskrevs som outhärdlig 

(Granberg et al., 1998) intolerant, plågsam och som tortyr (O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004). Smärtan var intensiv och skrämmande, det kändes som att 

världen endast bestod av smärta och kamp i ett tidlöst tillstånd. Den svåra smärtan 

gav tankar och känslor angående personens existens, kamp för överlevnad och 

möjlighet att dö. Den kraftiga smärtan kändes farlig och var ett tecken på allvar 

(Granberg et al., 1998).  

The pain was so intense that I thought I would die. I fainted several times and 
felt as I was lying sailing. I became impatient, angry and irritated (Granberg et 
al., 1998, s.298)  
 

Att tvingas genomgå undersökningar och behandlingar och samtidigt känna smärta 

beskrevs av personerna i en studie som det mest ångestframkallande (Byrne & 

Heyman, 1997). En man beskrev intravenösa infarter som fiskekrokar, de var 

smärtsamma och resulterade i bortdomnade händer (Granberg et al., 1998). I en 

annan studie ansåg personerna att smärta i samband med undersökningar och 

behandlingar kunde vara kraftig, men den ansågs oundviklig eller att smärtan från 

skadorna var så allvarliga att smärtan vid undersökningar och behandlingar blev 

omärkbar eller blek i jämförelse och därför inte värd att nämnas (O’Brien & 

Fothergill-Bourbonnais, 2004).  

Because you know at the one point… everything went black the pain 
disappeared and then the bright light, really bright light. My eyes were wide 
open and I could see nothing. Nothing but bright, bright light. I felt no pain. 
None at all. And then when it started to clear, the bright light started to fade 
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away. I could hear the voices again and then the pain came back (O’Brien & 
Fothergill-Bourbonnais, 2004, s. 219) 
 

Behovet av eller bristen på smärtstillande behandling uttrycktes sällan av personerna 

i studierna (Hawley, 2000; Mc Cabe, 2004; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004). Däremot beskrev flera personer att medvetenheten om smärtan som de kände 

under tiden på akutmottagningen var positiv eftersom det innebar att de fortfarande 

var vid liv (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). När skadan var allvarlig 

uppstod ett kaos av rädsla, osäkerhet och sårbarhet (Granberg et al., 1998).  

 

Osäkerheten var större för de skadade personer som i samband med traumat besökte 

sjukhuset för första gången (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004) eller om 

diagnosen var oklar (Hawley, 2000). Känslan av sårbarhet och förlust av kontroll 

kom i olika faser hos olika personer, för några personer uppstod den direkt på 

skadeplatsen, för andra vid ankomsten till akutmottagningen som följd av att vara 

utelämnad (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Även skadan i sig gav upphov 

till sårbarhet (Granberg et al., 1998). Oro är beskrivet av personer i flera studier 

(Byrne & Heyman, 1997; Hawley, 2000; Yam, 2000). Personerna oroade sig för att 

personalen inte kunde ta reda på vad som var fel med dem eller förbise ett viktigt 

symtom. Oron gällde också framtiden, såsom att inte kunna fortsätta med de vanliga 

aktiviteterna (Byrne & Heyman, 1997). 

  

Personerna i en studie beskrev omhändertagandet som en process, att de skulle 

överleva och återvända till livet innan skadan (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004). Det traumatiska skeendet i livet fick många personer att återuppväcka 

meningen med deras liv. Att ha konfronteras med döden gav en djup effekt. Det 

ändrade hela den skadade personens liv, gav helt nya perspektiv på livet. En insikt 

om att vilken dag som helst kunde vara den sista. De skadade personerna insåg vikten 

av att ta tillvara på varje dag vilket medförde medvetenhet om vad man ville göra 

med livet. Den en gång så säkra världen existerade inte längre. Tilliten var bruten 

(O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Richmond et al., 2000). 

 
Overall, one of confronting a near death experience … that I had a brush with 
death. I had a difficult time confronting that. I’m careful about how I spend my 
time - so I can get things completed. It’s not better or worse, but different. My 
options have narrowed (Richmond et al., 2000, s. 1344)  
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Att känna sig bunden och kontrollerad av utrustning och behandling 

I flera studier beskrev personer att de kände både hot och ett överväldigande av 

miljön och utrustningen (Byrne & Heyman, 1997; Cornock, 1998; Granberg et al., 

1998; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). I en studie beskrev en person slangar 

och tuber som obekväma. Slangarna fanns över hela henne, både i armar och i ben, 

de tvingade henne att ligga stilla. Hon kände sig bunden och kontrollerad av 

utrustningen som både var främmande och lät illa. En annan person beskrev 

fingerproben som mäter syremättnad som varm och brännande på fingret, dessutom 

larmade den oavbrutet. Syrgasmasken beskrevs som varm, svettig och illaluktande. 

Den blåste i ansiktet och lät som att det regnade (Granberg et al., 1998). I en annan 

studie beskrev personerna stress över att behöva använda syrgasmask (Cornock, 

1998). I en studie av Granberg et al. (1998) beskrev en person rädsla för att somna 

och vakna upp med slangar och apparater.  

 

The line which went through my nose down into my stomach was much worse      
than the respirator line. It scraped and I could feel it all the time, and if I moved 
it, I nearly got panic-stricken (Granberg et al., 1998, s.304) 

 

I en studie beskrev flera personer hur viktig tystnaden är när man är svårt sjuk 

(Brooks, 1999). Oro och smärta påverkar också personernas känslighet för oljud 

(Hawley, 2000). Oljudet från utrustningen upplevdes som störande och skapade oro 

samt orsakade att det var svårt att sova, vilket även obekväma sängar gjorde. Att inte 

kunna ligga som man brukade samt känslan av att vara fångad resulterade i otrevliga 

och obekväma kroppsställningar (Granberg et al., 1998). Att ljuset var på konstant 

upplevdes som mindre stressande (Cornock, 1998). I en studie konstaterade flera 

personer att de föredrog att kvinnor och män låg var för sig och inte tillsammans 

(Brooks, 1999).  

 

Behandlingar upplevdes som en källa till rädsla eftersom personerna inte visste vad 

de hade att vänta sig (Byrne & Heyman, 1997; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004). Detta kunde exempelvis vara att få en injektion eller att blodprover skulle tas 

(Byrne & Heyman, 1997). Personerna i en studie upplevde behandlingen som gavs i 

samband med skadan som positiv och bra (Yam, 2000). Att få behandling och 

läkemedel på utsatt tid var viktigt (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). En annan 
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studie beskrev vikten av att personalen arbetade effektivt och fokuserade på 

uppgiften (Hawley, 2000). 

  

They had the IV in me in no time. I didn’t even know they were doing it, They 
had the oxygen on me and they had my blood work and EKG done and like I 
said this was all done in minutes or it seemed like minutes to me (Hawley, 
2000 s. 450) 
 
 

Att vara betydelsefull trots att personalen har fullt upp 

I en studie av Hawley (2000) beskrev personerna att det kändes bra att personalen 

var förberedda på deras ankomst och snabbt kunde sätta sig in i situationen. Trots 

det snabba tempot på akutmottagningen, ansåg de skadade personerna att 

personalen förmedlade förtroende under de första momenten efter ankomsten 

(Hawley, 2000). Detta förtroende byggdes upp utifrån att de hade situationen under 

kontroll och gav ett professionellt omhändertagande (O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004). I flera studier beskrevs hur viktigt det var att känna tilltro till 

personalen (Brooks, 1999; Hawley, 2000; Mc Cabe, 2004; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Yam, 2000).   

 

One nurse, I did tell. She really seemed concerned about it so that’s why I told 
her what really happened. Because she didn’t flat ask me – are you a victim of 
violence? She didn’t ask me like a textbook. She told me that a lot of women 
came in here and they’re abused by their husbands. She started to tell me stories 
about other women and then asked me. I felt more comfortable talking then 
(Yam, 2000, s. 468) 

 

Andra studier beskrev säkerhet som centralt. Det var viktigt för de skadade 

personerna att känna att de var i trygga händer (Granberg et al., 1998; Hawley, 2000; 

O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Yam, 2000). Att personalen visade 

förståelse ökade tryggheten (Hawley, 2000; Mc Cabe, 2004; Yam, 2000). Tryggheten 

var särskilt viktig i akuta situationer där personalens arbetssätt kändes kontrollerat 

och organiserat. Deras tydliga rollfördelning bidrog också till att öka säkerheten. Att 

personalen arbetade ofta tillsammans och var vana att handha allvarliga skador ansåg 

de skadade personerna bidrog till ett gott omhändertagande. Detta samspel gav de 

skadade personerna tron att tillfriskna. Trots detta framkom känslor av isolering och 

ensamhet (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004).  
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Skadade personer beskrev i flera studier att de fick vara betydelsefulla och bemöttes 

med omtanke trots att personalens arbetsbörda var stor (Brooks, 1999; Granberg et 

al., 1998; Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). De skadade 

personerna kände sig vänligt behandlade oavsett vilket skick de befann sig i. Det 

beskrevs som positivt att de inte behövde ge uttryck för alla önskningar eftersom 

personalen handlade intuitivt. De kände att personalen gjorde situationen uthärdlig 

och att de inte utsattes för mer lidande än nödvändigt (Hawley, 2000).  

 
You didn’t have to ask for them to bring something to wrap around you or tuck 
something under you. Half of the time you wouldn’t have to ask. They are 
instinctive, much more than you would expect. Maybe it’s because they have to 
be on call, ready for anything; it maybe gives them that extra edge. It makes a 
big difference. (Hawley, 2000, s. 454). 

 

Personalens empatiska bemötande gjorde att de skadade personerna vågade visa 

känslor (Mc Cabe, 2004). Att bli tagen på allvar och att kunna vara sig själv ansågs 

viktigt (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Brooks, 1999; Granberg et al., 1998). I flera 

studier beskrevs personalens närhet som angelägen. De skadade personerna ville inte 

att personalen skulle lämna dem. (Brooks, 1999; Granberg et al., 1998; Hawley, 

2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Beröring förmedlade omtanke, 

uppmuntran och gav trygghet. De skadade personerna beskrev beröring som en 

livlina, genom beröring gav traumamedlemmarna sin energi till de skadade 

personerna som mottog denna energi för att överleva skadorna (O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004).  

It is a lifeline – touching you – you’re drawing energy from that person. You’re 
drawing energy from him or her… And that’s important; they’re willing to give 
me that energy to keep me motivated   (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004, 
s. 221).  

I flera studier beskrevs betydelsen av att få hjälp av personalen att fokusera på 

uppgiften samt att känna delaktighet i sin omvårdnad. Repetitioner och 

uppmuntrande fraser hjälpte de allvarligt skadade personerna att behålla fattningen 

(Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Det var viktigt att de 

skadade personernas motgångar uppmärksammades för att de skulle kunna 

mobilisera sin egen strategi och hantera det okända. Att få känna tilltro att kunna 

handha situationen efter sin egen förmåga stärkte personerna (Hawley, 2000; 
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O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). I motsats till detta beskrev personerna i en 

studie av Baldursdottir & Jonsdottir (2002) att få beröm för sina framsteg eller 

insatser och uppmuntran att tro på sig själv som mindre viktigt.  

Personer som blivit akut allvarligt skadade beskrev att engagerad personal ingav en 

känsla av tillförsikt (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Genom samtalet 

upplevde personerna i två studier att en relation etablerades (Granberg et al.,1998;  

Hawley, 2000). Flera personer i en studie värdesatte öppen och ärlig kommunikation 

samt att det språk som användes var förståeligt (Mc Cabe, 2004). I andra studier 

beskrev personerna att icke verbal kommunikation tydde på äkthet. Det verbala 

budskapet upplevdes som mindre viktigt (Mc Cabe, 2004; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004). Lugnande röster visade att personalen inte enbart gjorde det 

som krävdes (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Att bli tilltalad med namn 

upplevdes som mänskligt. Ett personligt närmande i kommunikationen kändes 

uppmuntrande (Mc Cabe, 2004).  

I wouldn’t say it was their body language but their tone was like, em, I like to be 
the boss – the little authority (Mc Cabe, 2004, s. 45)  

 

Förklaringar var viktigt för att skapa uppmuntran, tröst och delaktighet för de 

allvarligt skadade personerna (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Hawley, 2000; 

O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Information hjälpte personerna i studierna 

att kunna förutse obehag vid smärtsamma undersökningar och behandlingar, få 

vetskap om vad som skulle ske samt lindrade osäkerhet och rädsla (Hawley, 2000; 

O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Personer beskrev det som viktigt att få 

ställa frågor och att inga onödiga frågor ställdes. En lättnad beskrevs när den skadade 

personen fick veta att de undersökningar och behandlingar som utfördes var 

rutinmässiga. Det var även tryggt att få veta att det stora antalet personal inte innebar 

ett sämre tillstånd utan var sedvanligt i samband med trauma (Hawley, 2000; 

O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

 

They kept me informed … That’s positive, that was a very positive reassurance 
for myself that I was a part of the team getting me better! I had to focus on, I 
had to focus on Keep breathing (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004, s. 
220) 
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Humor uppskattades och dess betydelse beskrevs i två studier (Brooks, 1999; Mc 

Cabe, 2004). När de skadade personerna kunde få andra att skratta samt själva få 

tillfälle att skratta med andra gav detta ökad självaktning (Mc Cabe, 2004). Skämt 

och skratt kändes uppmuntrande (Brooks, 1999). Personerna i en studie 

kommenterade hur glada personalen var. De bland personalen som använde humor 

verkade mer tillgängliga (Mc Cabe, 2004). 

They’d have a laugh and a joke with you… that’s what impressed me an awful 
lot about them. They were friendly, very nice, you could have a good talk, you 
could even have a joke on them…they’d know when you’d be doing a bit of 
slagging (Mc Cabe, 2004, s. 46) 
 

I en studie beskrev några av de skadade personerna motsatsen. De ansåg att 

personalen inte var medmänskliga. De gjorde bara sitt arbete och ville få iväg de 

skadade. Endast vitala kontroller utfördes, personalen hade inte tid att sitta ner och 

lyssna. De skadade personerna upplevde att personalen dokumenterade händelsen 

utan att reagera på situationen, de agerade utan att bry sig med brist på empati (Yam, 

2000). Det var frustrerande för de skadade personerna när personalen inte 

kommunicerade på ett empatiskt sätt (Mc Cabe, 2004). Brist på information 

upplevdes negativt (Hawley, 2000; Mc Cabe, 2004) såsom att tvingas att vänta utan 

att veta varför (Brooks, 1999). 

 

 Att närstående bringar ordning i kaoset 

I en studie var de skadade personernas första minnen de närstående eftersom de 

utgjorde kontakten med det dagliga livet. De representerade det kända, mänskliga 

och gav en förbindelse till verkligheten. I ett tillstånd av desorientering och rädsla 

som personerna beskrev i samband med skadan bringade de närstående ordning i 

kaoset och ingav säkerhet (Granberg et al., 1998).    

 

Personer i flera studier beskrev vikten av närståendes närvaro för att minska rädsla 

och inge säkerhet (Brooks, 1999; Eichhorn et al., 2001; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004). Det var viktigt för den allvarligt skadade personen att 

närstående informerades om att de inkommit till akutmottagningen (O’Brien & 

Fothergill-Bourbonnais, 2004). I en studie av Eichhorn et al. (2001) beskrev en 

kvinna som varit med om en motorcykelolycka vars närstående fick sitta ner i 

väntrummet: 
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I was worried about them being scared. But I don’t think they should be out 
in the waiting room and worry about the worst – Is she going to die or is she 
okay? (Eichhorn et al., 2001, s. 53) 
 

Känslomässigt stöd från närstående gjorde att de skadade personerna lättare kunde 

hantera situationen i samband med skadan (Eichhorn et al., 2001). De närstående 

delade bördan och tog ansvar för att ta reda på information som de sedan tolkade och 

delgav de skadade personerna (Brooks, 1999; Eichhorn et al., 2001). Det beskrevs 

som viktigt att de närstående var välkomna och inte betraktades vara i vägen. En 

person beskrev hur sonen satt vid sängen och förklarade den information som gavs 

(Brooks, 1999). Alla personer i en studie uttryckte att det var betydelsefullt att familj, 

vänner och närstående närvarande. De närstående överförde sin styrka till de 

skadade personerna och fick dem att känna sig älskade, stöttade och mindre 

ensamma. En person beskrev rädsla. Hon trodde att hon skulle dö till följd av 

skadorna. Vid ankomsten till akutmottagningen visste hon inte var hon befann sig. 

Hon såg flera doktorer och insåg att något var fel. När hon tittade åt sidan såg hon 

sina föräldrar som var där för att hjälpa henne, hålla hennes hand och ge henne en 

kram (Eichhorn et al., 2001). 

 

Personerna berättade att de närstående var som en slags advokat genom vistelsen på 

akutmottagningen eftersom de kände igen de skadades behov och delgav personalen 

detta (Eichhorn et al., 2001). Dessutom var de närståendes närvaro till tröst för de 

personer som var osäkra eller rädda att vara ensamma (Granberg et al., 1998; 

Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Yam, 2000). 

Välbefinnandet hos de skadade personerna ökade när deras närstående 

uppmärksammades och fick känna sig delaktiga (Hawley, 2000).  

 

..The nurse treated my husband - the two of us as one really. He was made to 
feel that he was so a part of it all. (Hawley, 2000 s.454) 

 

I en studie av O’Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) beskrevs könsperspektivet. 

De manliga skadade personerna ansåg inte att deras närstående skulle finnas vid 

sängkanten eftersom de skulle medföra hinder för personalen att utföra sitt arbete. 

För kvinnorna betydde det mycket att närstående var närvarande eftersom de 

skapade trygghet. De närstående var till stöd i samband med smärtsamma 
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undersökningar och behandlingar. Deras närvaro fick personalen att se den skadade 

som en individ (Eichhorn et al., 2001).  

 

Most people that do medical care for a living sometimes remove themselves 
emotionally from the actual emergency situation… unless there are family 
members there to remind them that I am not just a broken bone and I am not 
just a car wreck, that I am a person, that this is me. I think the family lets 
them know this without really saying anything (Eichhorn et al., 2001, s. 52) 
 

I en annan studie beskrev en person att hennes dotter grät. Hon kände hennes 

närvaro, hon verkade långt borta men hon hörde henne. Närvaron verkade lugnande 

på de skadade och flera personer berättade att de kände igen deras närståendes 

röster, sätt att röra sig på och deras beröring. En man sa att han förlorade 

tidsuppfattningen när hans maka lämnade honom (Granberg et al., 1998). I en 

annan studie beskrev flera personer att de trodde att personalen skulle anstränga sig 

mer om någon annan såg på och att kvaliteten på omvårdnaden förbättrades i 

närståendes närvaro. De skadade personerna ansåg även att de närståendes närvaro 

befrämjade familjens relationer. Det kändes som att man genomgick problemen och 

hanterade krisen tillsammans (Eichhorn et al., 2001). I en studie av O’Brien och 

Fothergill-Bourbonnais (2004) beskrev personerna att familjen upplevdes 

motiverande för deras tro att kunna återvända till livet före skadan. 

Diskussion        

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av akut 

allvarlig skada efter trauma. Innehållsanalys med manifest ansats användes för att 

analysera litteraturen. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att konfronteras med 

olyckan, döden och smärtan, att känna sig bunden och kontrollerad av utrustning och 

behandling, att få vara betydelsefull trots att personalen har fullt upp samt att 

närstående bringar ordning i kaoset. 

 

I kategorin Att konfronteras med olyckan, döden och smärtan framkom tankar om 

olyckshändelsen, liv och död. I en studie av Sommers (1994) beskriver allvarligt 

skadade personer som kommer till akutmottagningen i samband med trauma vikten 

av att sjuksköterskan är uppmärksam på deras emotionella och psykiska behov. I det 

initiala skedet fokuserar personalen på nödvändiga livräddande åtgärder. Det är inte 

förrän de allvarligt skadade personernas tillstånd stabiliserats som utrymme ges till 
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de emotionella behoven. Att omhändertas av ett traumateam efter en allvarlig skada 

kan vara terapeutiskt eller skadligt för den skadade personens återhämtning. 

Bristande respekt och avsaknad av medkänsla får inte förekomma. Personerna i den 

här studien beskriver vikten av traumateamets bemötande såsom att skapa 

välbefinnande och minska rädsla. Det bemötande de skadade personerna får har 

betydelse för deras fortsatta liv.  

 

Litteraturstudien visade att allvarligt skadade personer inte hade en klar bild av 

händelseförloppet. I en studie av Tuval-Mashiach et al. (2004) beskriver skadade 

soldater som kom till akutmottagningen efter en traumatisk händelse i samband med 

terrorattack, att i det tidiga skedet i akutrummet har de precis börjat bearbeta 

händelsen och söker förklaringar till det inträffade. Vid denna tid finns endast 

fragmentariska minnen. Det finns ingen sammanhängande berättelse, den tar veckor 

att skapa. Under denna tid förändras och växer historien under påverkan av olika 

omständigheter som rådde under omhändertagandet samt händelsen. Detta är en 

naturlig process för återhämtning som ger logik för den allvarligt skadade. Den är 

individuell och sker hos de flesta personer och motverkar uppkomsten av Post 

Traumatisk Stress (Tuval-Mashiach et al., 2004).  Antonowsky (1998) anser att en 

hög känsla av sammanhang (KASAM) är en viktig resurs vid traumatiska händelser. 

Då kan personen skapa ordning under processen för att kunna möta utmaningen och 

få ett bättre resultat. Personers hållning till världen är grundlagda under lång tid så 

det är svårt att vid enskilda möten påverka en persons känsla av sammanhang. 

Personers KASAM är relativt konstant med små förändringar. Sjuksköterskans 

omvårdnadsinterventioner är att stärka och bevara allvarligt skadade personers 

KASAM tillfälligt genom att ge en upplevelse av förutsägbarhet, balans och 

meningsfull medverkan i mötet (jmf, s.151-159). 

 

I resultatet framkom beskrivningar av kraftig smärta som var skrämmande och 

vanligt i samband med allvarliga skador. Detta kan jämföras med McClain och 

Perkins (2002) studie som beskriver döende svårt sjuka personers tankar om smärta 

och smärtlindring på akutmottagningen. De beskriver att smärtan känns som ett 

straff eller att den gör så att de känner att de fortfarande är vid liv. De känner rädsla 

för att smärtlindringen ska påverka deras mentala kapacitet. Det kan det vara ett 

tecken på att fler undersökningar behövs om de uttrycker smärta. Begränsningar som 
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sjuksköterskor har för att kunna ge adekvat smärtlindring kan vara bristande 

kunskaper om läkemedel och smärtterapi. Andra brister är att inte känna till gällande 

riktlinjer för tillämpad smärtlindring, bristande kunskap om personers tolerans och 

eventuella biverkningar. Även missförstånd och nonchalans kan vara bidragande 

orsaker (McClain & Perkins, 2002).  

 

Allvarligt skadade personer som anlände till akutmottagningen gav ofta uttryck för 

sin smärta. Morse & Proctors (1998) studie visar att trots dessa personers uttalade 

smärta fördröjs konstant smärtlindring tills deras tillstånd är stabilt. Vidare beskrivs 

interventioner som sjuksköterskan kan använda för att allvarligt skadade personer 

ska uthärda smärtan från skadan, smärtsamma undersökningar och behandlingar 

samt bibehålla kontrollen över situationen. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att 

hålla ut eller uthärda genom att visa uppskattning för dennes samarbete. Det är 

viktigt att inspirera patienten till mod och hopp genom att låta dem veta att de kan ta 

sig igenom proceduren. Andra omvårdnadsinterventioner kan vara att erbjuda stöd 

så patienten inte förlorar modet, exempelvis genom att hålla i handen. Genom att 

uppmana patienten att samarbeta underlättas och lindras undersökningar. Det kan 

vara värdefullt för den allvarligt skadade personen om sjuksköterskan kan få 

personen att fokusera på något annat (Morse & Proctor, 1998). 

 

I litteraturstudien framkom att allvarligt skadade personer kände rädsla för att 

skadorna skulle vara livshotande. Att arbeta som sjuksköterska på akutmottagning 

innefattar att konfronteras med döden och döendet både vid olycksfall och svåra 

sjukdomar. Att ta hand om allvarligt skadade personer från traumatiska händelser 

och deras familjer kräver andra färdigheter än att ta hand om personer som befinner 

sig i livets slutskede på grund av långvarig sjukdom. Akutsjuksköterskorna tvingas då 

de vårdar döende personer att bortse från att bota och livrädda och istället ge god 

omvårdnad i livets slutskede (McClain & Perkins, 2002).  

 

I denna studie framkom i kategorin Att känna sig bunden och kontrollerad av 

utrustning och behandling att teknologin var skrämmande och störande. Den 

medförde en påtvingad immobilisering och gav ofta obehag för den skadade 

personen. I en studie av Jay (1996) beskrivs att rädsla för det okända är vanligt. I 

samband med ett trauma tvingas de allvarligt skadade personerna från sitt normala 
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oberoende liv in i en okänd miljö. Enligt Halm och Alpen (1993) är pipande 

monitorer, pumpar, alarm och sugutrustning störande, ett oväsen som skapar oro för 

de skadade personerna. Jämsä (1997) beskriver föräldrars negativa erfarenheter som 

är relaterade till den teknologiska miljön och utrustningen inom akutsjukvården. 

Föräldrarna beskriver miljön som chockerande. Redan vid första anblicken av 

utrustningen med slangar, tuber och blinkande lampor finns oro och ångest. Speciell 

fasa har föräldrarna för de hörbara alarmen från apparaterna. De har minnen från 

filmer då larmen alltid visade akut fara. De har ingen aning om huruvida larmen visar 

allvar eller inte. En del apparater larmar i onödan då barnet rör på sig. Den 

teknologiska miljön är pressande och besvärande, vilket orsakar föräldrarna en 

känsla av utanförskap i deras roll som förälder (Jämsä, 1997). Sjuksköterskor 

uttrycker oro över teknikens påverkan, men har trots detta anammat den. Ibland kan 

personalen låta tekniken fatta beslut för att utveckla professionell status. Teknologi 

ska inte ses som en motsats till omvårdnad, utan snarare ett medel för omvårdnad. 

Styrkan all teknik har uppkommer från dess meningsfullhet i varje given situation 

(Barnard & Sandelowski, 2001).  

 

Rädsla för undersökningar och behandlingar var vanligt, inte bara i samband med 

allvarliga skador på akutmottagningen. I en studie av Murphy (2001) beskriver 

personer sina känslor i samband med datortomografi. De flesta klarar av 

undersökningen men upplever obehag. Rädsla är en nyckelfaktor för alla personer. 

Andra känslor som kan uppstå är panik för att utrustningen roterar och samtidigt få 

instruktioner om att blunda. En person uttrycker osäkerhet för hur utrustningen 

kommer att bete sig, om den kommer att klämmas eller om man kan få den över sig. 

En annan person beskriver att hon känner klaustrofobi, det känns obekvämt och 

instängt som att bli omsluten av utrustningen som en tunnel. Många faktorer 

påverkar denna upplevelse bland annat personers tidigare upplevelser. Tidigare 

myter och historier från andra kan skapa en negativ effekt på personernas 

förväntningar. En omvårdnadsintervention är förberedande information som är 

viktig för att minska rädslan. Det är med fördel den informationen ges vid flera 

tillfällen, även innan personerna kommer till undersökningen. En annan intervention 

är att värdera patienternas förutsättningar holistiskt och bedöma psykologiska 

tillstånd och sociala omständigheter såväl som deras fysiska. 
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McClain och Perkins beskriver att när svårt sjuka, döende personer kommer till 

akutmottagningen och det inte finns mer att göra för dem involveras trots allt 

intravenösa infarter, tuber, mediciner, undersökningar och behandlingar på grund av 

det akuta skedet. För den svårt sjuke personen är det tveksamt om det förbättrar 

tillståndet. Sjukvården har alltmer inriktats på att omvårda än att bota den döende 

personen. Omvårdnaden definieras som framgångsrik när den döende och dennes 

närstående anser att vården är god. En annan aspekt är vikten av att fokusera 

omvårdnadsinterventionerna på hela processen och inte bara på slutliga händelsen 

(McClain & Perkins, 2002). 

 

I kategorin Att vara betydelsefull trots att personalen har fullt upp beskrev de 

allvarligt skadade personerna att personalen ofta förmedlade förtroende så att de 

kände sig trygga. Det var viktigt att få känna sig betydelsefull. Andra positiva aspekter 

var att få känna att personalen var i närheten, beröring, öppen och ärlig 

kommunikation samt att få information. I en studie beskrivs att när allvarligt skadade 

personer inkommer till akutmottagningen handlar personalen ofta snabbt med 

avseende på de fysiska åkommorna, däremot övervägs inte de psykologiska behoven i 

samma utsträckning (Jay, 1996). Killeen (1998) beskriver att det man som 

sjuksköterska och medmänniska kan tillföra inte enbart är samtalet i sig. Att 

sjuksköterskan finns till hands är en viktig omvårdnadsintervention för den skadade 

personen.  

 

För att hjälpa den allvarligt skadade personen att återfå kontroll och minska rädslan 

för det okända i miljön, anses det viktigt att personalen ger information, inte lämnar 

den skadade personen ensam, uttrycker lugnande ord samt ger beröring såsom att 

hålla handen. Behovet av beröring tillfredsställs ofta inte i det initiala skedet i 

samband med allvarliga skador, vilket ger en ökad rädsla för undersökningar och 

behandlingar (Jay, 1996). En studie av Killeen (1998) beskrivs att vissa personer är 

ensamma på grund av deras oförmåga att skapa strategier för att hantera oväntade 

situationer. Varje människa anses unik och har olika livsupplevelser och sätt att 

handha dessa situationer.  

 

I studien framkom att kommunikationssvårigheter var vanligt förekommande vid 

allvarliga skador. Detta kan jämföras med kommunikationsproblematik i samband 
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med stroke. Med hjälp av kroppen förmedlas känslor i ordfattig kommunikation. 

Beröring öppnar möjligheten till förståelse. Även om den sjuke personen kan prata 

lite är den fysiska förnimmelsen mer värdefull för förståelsen. Betydelsefullt är 

kroppsspråk, speciellt ögonuttryck (Sundin, Jansson, & Norberg, 2000).  En viktig 

omvårdnadsintervention är beröring som skapar trygghet och anses därför vara ett 

viktigt hjälpmedel för att åstadkomma en god kommunikation. En avslappnad och 

stöttande miljö främjar känslan av ömsesidighet mellan personal och den sjuke 

personen. Det ger en ökad förståelse för den sjuke personens beslut och dennes behov 

av individuell omvårdnad (Sundin & Jansson, 2003).   

 

Det är viktigt att sjuksköterskor visar att de har tillräckligt med tid och skapar en lugn 

och avslappnad atmosfär så att de sjuka personerna finner det mödan värt att försöka 

kommunicera. Sjuksköterskor som känner säkerhet inför sina arbetsuppgifter och 

omgivande miljö vågar vara generösa och bjuda på sig själva. Detta skapar en känsla 

av säkerhet, tillit och förtroende. Ett värdigt och medmänskligt omhändertagande är 

viktigt och underlättar kommunikationen (Sundin et al., 2000).   

 

Omvårdnadsinterventioner som beskrivs av Sundin & Jansson (2003) i en studie är 

vikten av att de sjuka personerna får känna samhörighet med personalen. En god 

kvalitet i mötet mellan personal och den sjuke personen uppstår när personen 

betraktas som en del i en omsorgsfull gemenskap. Det är viktigt att bli bemött med 

förståelse och att bli förstådd samt att omvårdnadsrelationen bygger på ömsesidighet 

och respekt. Den sjuke personen skall vara i centrum och själv få styra över 

omvårdnaden. Personalen bör enbart ta kommandot när personen själv inte är 

kapabel till detta.  

 

Humor var viktigt. I resultatet framkom att skadade personer lättare fick kontakt 

med sjuksköterskor som använde humor. I en studie beskriver sjuksköterskor humor 

som en viktig del i omvårdnadsrelationen. Humor kan öka välbefinnandet bland 

annat genom att hjälpa de sjuka personerna att slappna av och känna sig trygga. Det 

kan även vara en hjälp för att kunna hantera svåra situationer och tolerera obekväma 

behandlingar. Humor kan även vara en hjälp för sjuksköterskor att hantera 

arbetsrelaterad stress och kan vända en svår och ledsam situation till en intressant 

och på samma gång uppmuntrande (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994).   
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Allvarligt skadade personer som hade sina närstående i närheten hade lättare att 

hantera situationen i samband med skadan i jämförelse med dem som var ensamma. 

Det var det genomgående resultatet i kategorin Att närstående bringar ordning i 

kaoset. En studie av Helmer et al. (2000) beskriver personalens inställning till att 

skadade personers närstående närvarade i samband med traumaomhändertagande. 

Sjuksköterskorna anser att det är familjens rättighet att få närvara medan läkarna är 

mer tveksamma till detta. Både sjuksköterskorna och läkarna anser dock att familjens 

närvaro skulle öka deras stressnivå under traumaomhändertagandet.  

 

I en annan studie (Ellison, 2003) beskriver sjuksköterskorna att de närstående 

inverkar på deras arbete eftersom arbetsytan är begränsad och de närstående upptar 

tid. Det beskrivs vara brist på personal som kan tillfredsställa de närståendes behov 

och sjuksköterskorna saknar utbildning och kapacitet för att kunna få de närstående 

att förstå händelsen. De närstående kan enligt sjuksköterskorna dessutom överföra 

sin rädsla till den skadade personen eller ha liten förståelse för obekväma 

undersökningar. En stor del av sjuksköterskorna ser de närståendes närvaro som en 

möjlighet att tillåta en öppen kommunikation mellan personalen och familjen. 

Sjuksköterskorna tror att närståendes stöd är viktigt för att de är en sorts advokat åt 

den skadade. De ger emotionell och andlig support, försäkrar den skadade personen 

om att korrekt behandling ges samt ger tröst, välbefinnande och uppmuntran. En 

sjuksköterska beskriver att hon lever sitt liv tillsammans med sin familj i födelse och 

livshändelser. Därför vill hon även närvara vid kritiska ögonblick (Ellison, 2003). 

 

Närstående som befinner sig vid de skadades sida under den livräddande 

behandlingen känner sig som aktiva deltagare i processen. De beskriver sin närvaro 

som en naturlig del i omvårdnaden. Det som familjen återgav senare var smärtan för 

händelsen och inte detaljer i upplevelsen. De uttryckte en tro att deras närvaro 

hjälpte dem att konfrontera verkligheten (Moreland, 2004). Inga närstående kände 

sig skrämda av erfarenheten från de livräddande behandlingarna enligt Robinson, 

Mackenzie-Ross, Hewson, Egleston och Prevost (1998) utan de kände sig 

tillfredställda med sina beslut att delta. I en studie av Redly & Beanland (2004) 

framkommer att de närstående önskar spendera mer tid med den skadade i 

ensamhet. 
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Om närstående önskar närvara i akutrummet under livräddningsarbete är det 

nödvändigt att sjuksköterskan ger rätt omvårdnadsinterventioner innan. Detta 

innebär att sjuksköterskan informerar om den skadades tillstånd. Sjuksköterskan bör 

också diskutera vad de närstående kommer att få se, höra, känna och hur det luktar 

inne i akutrummet. De närstående behöver även en beskrivning av den skadade 

personen, utrustningen som används och förklaringar till vad som pågår. 

Sjuksköterskan bör klargöra de närståendes frågor och bekymmer. De närstående bör 

alltid ha personal vid sin sida inne i akutrummet. De närstående behöver förstå att de 

kan bli ombedda att lämna rummet beroende på den skadades tillstånd eller om de 

stör arbetet (Einhorn, Meyers, Mitchell & Guzzetta, 1996). Sjuksköterskornas syn på 

varför inte närstående bör delta i kritiska situationer på akutmottagningen kan vara 

bristande kunskaper hos de närstående, otrevliga och traumatiska minnen, ökad risk 

för infektioner och överbefolkning i akutrummet (Ellison, 2003).  

 

Litteraturstudiens styrka och begränsningar 

I litteraturstudien användes kvalitativ manifest innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys analyserar innehållet i berättande data för att identifiera 

framträdande teman och mönster mellan teman (Polit & Beck, 2004, s. 580). Dess 

fokus är mänsklig kommunikation och erbjuder därför en praktisk tillämpning. Det 

finns både fördelar och nackdelar med innehållsanalys. En fördel är en låg kostnad. 

Dessutom är förlusten av information från originaldata minimal förutsatt att 

metoden används på rätt sätt. Nackdelar kan vara att möjligheten att bevara den 

dokumenterade kommunikationen är begränsad samt att metoden är mycket 

tidskrävande (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Kvalitativ manifest innehållsanalys har använts med fördel eftersom texterna har 

analyserats utan tolkning. Trots att vår studie endast innefattade 12 artiklar har 

arbetet varit mycket tidskrävande och gett insikt i vikten av att kontinuerligt återgå 

till originaltexterna för att säkerställa tillförlitligheten. Fördelen med studien är att 

den beskriver personers verkliga upplevelser av att vara allvarligt skadad. Studien 

förmedlar de känslor som finns beskrivna av dessa personer vilket kan ge 

sjuksköterskor ökad insikt för den enskilda personens livshändelse samt större 
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förståelse för den unika upplevelsen. Den kan öka sjuksköterskors medvetenhet om 

olika personers reaktioner i samband med trauma och denna kunskap kan användas 

för att bemöta de allvarligt skadade personerna och deras närstående på ett 

empatiskt sätt. Begränsningar med studien kan vara att allvarligt skadade personer 

kan ha svårt att återge sina upplevelser. En annan begränsning kan vara det 

bristfälliga antalet publicerade artiklar som finns med beskrivningar av allvarligt 

skadade personers upplevelser. 

 

Den mest använda metoden för att värdera trovärdighet av data är den som Lincoln 

och Guba beskrivit. Trovärdighet omfattar flera olika dimensioner, rimliga fynd, 

följdsamhet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2004, s. 36). I denna 

studie återgick vi kontinuerligt till originaltexterna för att vara textnära, detta stärker 

trovärdigheten. Ett annat sätt som vi anser ökar trovärdigheten är att vi under 

arbetets gång fått handledning. För att öka följsamheten har vi detaljerat beskrivit 

hur vi har gått tillväga. Bekräftelsebarheten ökades genom att vi detaljerat angett de 

artiklar vi använt i analysen. Överförbarhet innebär att resultatet från ett 

sammanhang kan överföras till liknande situationer. Begreppet överförbarhet kan 

liknas vid generalisering, men när det gäller överförbarhet är det upp till läsaren att 

bedöma om resultatet kan överföras i liknande kontext (Holloway & Wheeler, 2002, 

s. 255).  

 

Vi har studerat ett stort antal vetenskapliga artiklar genom denna studie, det har gett 

oss både eftertanke och kunskap. Denna kunskap kan därför användas både i 

undervisande syfte och i det praktiska arbetet. Vidare forskning som fokuserar på 

personers upplevelser i samband med allvarliga skador vore värdefullt vid 

utvecklandet av handlingsplaner i samband med trauma. Sjuksköterskor som har ett 

helhetsperspektiv kan tillfredställa de skadade personernas psykiska och sociala 

behov likväl som de fysiska.  
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