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Abstrakt
Traumaomhändertagande gjordes där fokus var på den medicinska och 
tekniska aspekten på vården, vilket innebar att patienters behov av omvårdnad 
inte alltid prioriterades. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa
erfarenheter vid traumaomhändertagande på akutmottagningen. En 
kunskapsöversikt gjordes och artiklar söktes i databaser och manuellt. I 
resultatet framkom tre områden: att vara i ett kaos, att bli beroende och att få 
stöd från närstående. Patienters minne kunde vara påverkat. Känslor av tillit, 
trygghet och att bli sedd som människa var betydelsefullt liksom att 
sjuksköterskan bekräftade och hjälpte patienter stå ut med smärtsamma och 
obehagliga procedurer. Närståendes stöd fanns beskrivet men viktigast var 
kompetent och engagerad personal. Att känna smärta innebar vetskap om att 
vara vid liv. Det var betydelsefullt att en sjuksköterska tog ansvaret för 
patientens omvårdnadsbehov under det medicinskt orienterade 
traumaomhändertagandet. En slutsats var att en sjuksköterska i traumateamet
bör fokusera på patienten som person och ge känslomässigt stöd.

Nyckelord: Akutmottagning, trauma, traumaomhändertagande, patient-
erfarenhet, omvårdnad, litteraturstudie.
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Trauma är den vanligaste dödsorsaken hos människor under 45 år och av dem som drabbas av 

mycket svåra skador är medelåldern under 30 år. En svårt skadad person behöver ett snabbt 

omhändertagande. När och hur basala livsräddande åtgärder utförs kan vara avgörande

(Lennquist, 2007, s. 11). Traumalarm aktiveras enligt i förväg fastställda kriterier: vid 

signifikant påverkan på vitala funktioner eller påverkat medvetande; tecken på svårare skador 

som allvarlig brännskada, misstänkt bäckenfraktur eller skallskada, eller misstänkta inre 

blödningar. Högenergivåld som fall från högre höjd än 3 meter, eller att som fotgängare eller 

cyklist bli påkörd av en bil är ofta relaterat till svårare skador och utgör också en orsak till

traumalarm (Gaarder et al., 2008). 

När patienten anländer till akutrummet ger ambulanspersonalen rapport och den skadade 

flyttas över till akutrummets bårvagn. Det initiala omhändertagandet sker i en atmosfär av 

brådskande effektivitet och det kan vara stimmigt när personalen kommunicerar för att 

koordinera sina bedömningar och åtgärder samtidigt som patienten kanske jämrar sig eller 

skriker av smärta på grund av skadan eller de procedurer som utförs (Morse & Proctor, 1998). 

Det primära är att snabbt upptäcka och undanröja hot mot livsviktiga funktioner och att 

därefter systematiskt undersöka patienten för att bedöma typen och omfattningen av skadorna. 

Den personal som deltar i traumaomhändertagandet har bestämda roller och ansvarsområden 

som i första hand är av praktisk/medicinsk karaktär. Patienten monitoreras, får intravenösa 

infarter, kanske sond, kateter och dränage och eventuella frakturer stabiliseras (Lennquist, 

2007, 

s. 62,73,76,79,83). Traumapatienter kan när misstänkt ryggskada föreligger vara spinalt 

immobiliserade med halskrage och ryggbräda, orsakat av oron för att en patient med skadad 

ryggrad kan försämras neurologiskt utan immobilisering (Brownlee, 2005; Kwan, Bunn & 

Roberts, 2009). Spinal immobilisering kan dock utsätta patienter för risker som iatrogen 

smärta, tryckskador, aspiration och andningspåverkan (Miller, Coffey, Reid & Stevenson, 

2006).

En traumapatient som anländer till akutmottagningen har genomlidit och överlevt en 

traumatisk upplevelse (Tutton, Seers & Langstaff, 2008). Enligt en studie (Morse & Proctor,

1998) är patienten undantagslöst i någon form av chock orsakat av olyckan. Har patienten 

råkat ut för en trafikolycka beskrivs det mest stressande vara urtagningen ur bilen, följt av att 

anlända till akutrummet. Personalen fokuserar på och bekymrar sig i första hand över den 

fysiska personen vilket gör att patienten kan känna sig ignorerad som person. Patienter kan i 
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sin ångest över situationen uppfatta den vård som ges som en attack. Clukey, Hayes, Merrill 

och Curtis (2009) beskrev närståendes del i traumaomhändertagandet som att passivt se på 

vad som hände. Det uppfattades negativt när sjuksköterskan inte tog sig tid till att ta reda på 

patientens behov, var stressad eller inte tog ögonkontakt.

I en studie (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003) som genomfördes på en akutmottagning i 

Sverige beskrevs att omvårdnadsåtgärder utfördes fragmenterat som vid ett löpande band och 

att en omtänksam attityd inte ingick i den professionella kompetensen. Uppfattningen att 

patienterna inte behövde omvårdnad utan bara väntade på en medicinsk undersökning innebar 

att personalen inte gjorde några större ansträngningar för att försöka hjälpa patienter till större 

välbefinnande eller förstå sin hälsosituation. Enligt Crawley (2000) värdesatte 

akutmottagningspersonal att under dramatiska omständigheter som vid ett 

traumaomhändertagande kunna göra skillnad i människors liv. Medicinska uppgifter ansågs 

mer prioriterade än att samtala med patienter och sjuksköterskor tyckte det var svårt att möta 

patienter som personer med komplexa känslomässiga behov innan de behärskade teknologin.

För att bedöma vårdkvalitet mättes väntetider snarare än kvaliteten på interaktionen mellan 

personal och patienter.

Nairn, Whotton, Marshal, Roberts och Swann (2004) fann att akutsjuksköterskor som arbetar 

i miljöer anpassade för att möta akuta fysiska problem ofta var mer fokuserade på den 

tekniska aspekten på vården. 

Brist på information, att ingen ser vad patienten behöver, att hon har ont eller är orolig 

påverkar relationen mellan patient och vårdare negativt. Patienten måste få möjlighet att 

uttrycka sin smärta och oro. Vårdaren ska bemöta patienten med respekt, ge information som 

patienten frågar efter och inte reducera henne till ett medicinskt fall. Det är viktigt att 

personalen på sjukhuset ser till patientens hela situation och inte bara fokuserar på den 

medicinska behandlingen då detta för patienten innebär brist på delaktighet. Det är viktigt att 

veta att patienter kan känna sig oroliga och rädda när de befinner sig i en ny miljö (Frank, Asp 

& Dahlberg, 2009).

Sjuksköterskor inom olika specialiteter möter patienter som genomgår ett 

traumaomhändertagande efter en olycka. De kan ha ont, vara oroliga, ledsna eller ge uttryck 

för obehag som att vara immobiliserad. Att komma som patient till akutmottagningen efter ett 

stort trauma innebär att möta en ny, främmande situation och självständigheten övergår till ett 
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beroende av andra. Litteraturgenomgången visade på brister i kunskap och väckte nyfikenhet

för vilka erfarenheter patienter har av traumaomhändertagandet på akutmottagningen. Med 

detta som utgångspunkt var syftet med denna litteraturstudie att sammanställa erfarenheter vid

traumaomhändertagande på akutmottagningen. Syftet har tydliggjorts genom följande 

frågeställningar: Vilka erfarenheter har patienter av traumaomhändertagandet på 

akutmottagningen? Vilken kunskap finns det kring omvårdnadsåtgärder som stödjer patienten 

vid traumaomhändertagandet?

Metod

Avsikten med litteraturöversikten var beskriva patienters erfarenheter av 

traumaomhändertagandet och de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att 

underlätta för patienten under dessa omständigheter. Kontext är den miljö och den fysiska 

lokal där fenomenet som skall studeras finns (Holloway & Wheeler, 2010, s. 41). Kontext i 

detta arbete är det första, akuta omhändertagandet av en vuxen patient som kommer till 

akutmottagningen som traumalarm. 

Att utföra en litteraturstudie innebär att finna litteratur, kritiskt granska litteraturen och 

därefter dra slutsatser utifrån det som kommit fram. Litteraturgranskningar kan hjälpa 

forskaren att identifiera aktuella framsteg och korrekta metoder (Polit & Beck, 2008, s. 105, 

107). Systematiska litteraturöversikter kan användas vid granskning av redan existerande 

forskningskunskap oavsett forskningsmetod. Syftet med att utföra en systematisk 

litteraturöversikt är dels att samla bästa tillgängliga evidens men också att kunna påvisa 

brister i kunskap (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008). Under arbetet med 

litteraturstudien användes Whittemores och Knafls (2005) artikel som vägledning. 

Litteratursökning

Litteratursökningen ska vara tydligt beskriven och på ett systematiskt sätt visa vilka 

inklusions- och exklusionskriterier som gäller vid insamlande av data (Holopainen et al., 

2008; 

Polit & Beck, 2008, s.107; Whittemore & Knafl, 2005). Sökning gjordes i PubMed och 

Cinahl med de booleska sökoperatorerna AND och OR (Polit & Beck, 2008, s. 112; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66-67). Swedish MeSH användes för att finna engelska sökord.

Både i PubMed och Cinahl gjordes ett stort antal pilotsökningar innan de sökord som senare 
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användes utkristalliserades. Träffar på relevanta artiklar gav också uppslag till användbara 

sökord. I PubMed var sökorden: nurs*, emergency care, emergency trauma, patient 

experience, patient comfort och patient encounters. I Cinahl användes enbart frisök då detta 

gav flest träffar. Trunkering nyttjades för att inte oavsiktligt exkludera relevanta artiklar på 

grund av sökordens ändelser (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 112). Sökord i Cinahl var: nurs*, 

emergency, trauma, patient attitude*, patient satisfaction, encounter*, nurse-patient relation*, 

comfort och life experience*. I databassökningarna inkluderades vetenskapligt granskade 

artiklar på engelska från år 2000 och framåt. Inklusionskriterier var vuxna patienter som togs 

omhand på akutmottagningen efter trauma. 

De artiklar som primärt valdes ut bedömdes med ledning av titel och abstrakt om de svarade 

mot syftet och därmed kunde ingå i analysen. Efter genomläsning inkluderades totalt fem

artiklar till analys vid datasökningen. Vid den efterföljande manuella sökningen i 

referenslistor hittades ytterligare fem artiklar. Två av dessa var från 1996, men då artiklarna 

återkom i flera referenslistor, hade god kvalitet och svarade mot syftet, inkluderades de. På 

grund av få relevanta träffar i PubMed och Cinahl gjordes sökning även i databaserna 

Academic Search och Scopus, dock utan att tillföra något nytt. Primära källor användes, de är 

skrivna av forskaren som utförde studien och det går att få information om hur studien 

utfördes, till skillnad från sekundära källor där författaren gör en sammanfattning eller 

tolkning av primärkällan. För att öka reliabilitet i studien användes ej andrahandskällor (jfr. 

Polit & Beck, 2008, s.107, 233), då det finns risk för att ”kärnan” i innehållet går förlorat.
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning

Syftet med sökning: Att sammanställa erfarenheter vid traumaomhändertagande på akutmottagningen.

PubMed 2010 02 23

Limits: humans, english, all adult: 19+ years, published in the last 10 years, nursing journals, links to full text,
peer reviewed

Söknr *) Söktermer Antal träffar Artiklar till analys

1 FT Nurs* 28392

2 FT Emergency care 1092

3 FT Emergency trauma 382

4 FT Patient experience 2524

5 FT Patient comfort 305

6 FT Patient encounters 147

7 Emergency care OR Emergency trauma 1205

8 Emergency care OR Emergency trauma AND Nurs* 952

9 Emergency care AND Patient comfort 14 2

10 Emergency care AND Patient encounters 4 2

11 Emergency trauma AND Patient experience 16 1

CINAHL 2010 02 23

Option set: english, all adult, 2000-2010, peer reviewed, research article.

12 FT Nurs* 22661

13 FT Emergency 7271

14 FT Trauma 5543

15 FT Patient attitude* 4814

16 FT Patient satisfaction 5816

17 FT Encounter 2530

18 FT Nurse-patient relation* 1027

19 FT Comfort* 1833

20 Nurs* AND Emergency AND Patient attitude* 43 3

21 Nurs* AND Emergency AND Encounter 41

22 Nurs* AND Trauma AND Patient satisfaction 12

23 Nurs* AND Trauma AND Encounter 7

24 Nurs* AND Trauma AND Nurse-patient relation* 3

25 Nurs* AND Trauma AND Comfort* 9

CINAHL 2010 02 23

Option set: english, 2000-2010, peer reviewed, research article.

26 FT Trauma 8454

27 FT Life experience* 2318

28 Trauma AND Life experience* 69 1

Artiklar till analys efter exklusion av identiska träffar: 5

Artiklar till analys efter manuell sökning: 5

Totalt antal artiklar till analys: 10 

*FT – fritext sökning
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Kvalitetsgranskning

De artiklar som användes i analysen kvalitetsgranskades utifrån de kriterier som beskrivs i 

Willman et al. (2006), bilaga G och H. För att kunna bedöma den vetenskapliga kvaliteten på 

artiklarna krävdes kunskap i olika vetenskapliga undersökningsmetoder. Då granskningen får 

större tyngd om den görs av minst två oberoende granskare gjordes granskningen först enskilt

och därefter sammanfördes bedömningarna (jfr. Willman et al., 2006, s. 83). Artiklar med låg 

kvalitet exkluderades och de med medel eller hög kvalitet inkluderades.

Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i kunskapsöversikten (n=10 )
Författare
År
Land

Typ av 
studie

Deltaga
re

Metod
Datainsamling
Dataanalys

Huvudfynd Kvalit
et

Eichhorn et al. 
2001
USA

Kvalitativ (n=9) Semistrukturerad 
intervju med öppna 
frågor. Tematisk 
innehållsanalys.

Patienten gagnas av att närstående
är närvarande vid invasiva proce-
durer och HLR, definierat som ”a 
sequence of events, including inva-
seve procedures that are initiated to 
sustain life or prevent further dete-
rioration of the patient’s condition” 
(Eichhorn et al, 2001, s. 50).

Hög

Elmqvist et al. 
2008
Sverige

Kvalitativ (n=18) Ostrukturerad 
intervjustudie varav 
4 patienter. 
Fenomenologisk 
ansats med 
epistemoligiskt 
synsätt. 
Innehållsanalys av 
transkript.

Patientens första möte med 
prehospital vård är kaotiskt och 
mer än medicinsk vård och 
livräddande åtgärder. Patienten 
behöver bekräftelse, någon som 
talar till henne, ger information, är 
nära och håller handen. Återgång 
till normalt liv underlättas genom 
återberättande oh bekräftelse.

Medel

Franzén et al. 
2006
Sverige

Kvalitativ (n=9) Narrativ intervju. 
Manifest och latent 
innehållsanalys.

Livet förändras för patienter som 
genomgår ett trauma. Kvaliteten på 
interaktionen mellan vårdgivare 
och patienter har stor betydelse. 
Omvårdnad och behandling ska 
överensstämma med individens 
behov.

Hög

Hawley
2000
Kanada

Kvalitativ (n=14) Kvalitativ 
utforskande 
intervjustudie i två 
intervjuer. 
Transkript 
analyserade med 
innehållsanalys. 
Kategorier togs ut 
som svarade på 
”comforting 
strategies” enligt 
Morse, 1992.

När sjuksköterskan är kompetent, 
närvarande och tillåter familjen 
vara med känner patienten trygghet 
och säkerhet. Att hjälpa patienten 
uppnå välbefinnande är en 
integrerad del av det akuta 
omhändertagandet på 
akutmottagningen. 

Hög
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Tabell 2, forts. Översikt över artiklar som ingår i kunskapsöversikten (n=10 )
Författare
År
Land

Typ av 
studie

Deltaga
re

Metod
Data-insamling
Dataanalys

Huvudfynd Kvalit
et

Hayes & 
Tyler-Ball
2007
USA

Kvalitativ
/ 
Kvantiati
v

(n=70) Kvantiativ studie 
med ett kvalitativt 
syfte. Deskriptiv 
intervju med enkät i 
form av en 6-gradig 
Likertskala. Ett 
validerat instrument 
användes vid 
intervjun.

Patientens upplevelse av vård på 
akutmottagningen beskrevs. 
Patienterna var i huvudsak nöjda 
med vården, men
förbättringsområden var bl.a. 
sjuksköterskans omvårdande 
beteende avseende att beröra för att 
förmedla omsorg, vara närvarande 
och tillgänglig. 

Medel

Jay
1996 
USA

Kvalitativ (n=7) Ostrukturerad 
intervju där Critical 
Incident Technique 
(CIT)´användes.
Latent 
innehållsanalys.

Förstå personens omedelbara 
behov direkt efter ett trauma. 
Patienten uttalar rädsla och att inte 
veta vad som händer. Metoder som 
kommunikation, beröring och 
närvaro minskar dessa känslor.

Hög

O’Brien et al. 
2004
Kanada

Kvalitativ (n=7) Bandinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
ansats. Dataanalys 
enligt Colazzi’s 
metod.

Patienten är vid ankomsten till 
akutmottagningen rädd och sårbar 
men får snabbt känslor av trygghet 
och säkerhet. Både systemfaktorer 
och sjuksköterskans interventioner 
var viktiga för att patienten skulle 
känna sig trygg vid 
traumaomhändertagandet.

Hög

Proctor et al. 
1996 
USA 

Kvalitativ (n=67) Observationsstudie 
där man använde 
sig av ett 
instrument för att 
toka/analysera 
språkets nyanser 
(SALT). 

Att även vid det akuta 
omhändertagandet kan sättet
sjuksköterskan talar till patienten 
göra att hon 
härda ut.

Hög

Wiman & 
Wikblad
2003
Sverige

Kvalitativ (n=10) Observationsstudie. 
Videoinspelningar 
vid fem tillfällen.
Latent 
innehållsanalys 
med 
helhetsperspektiv 
vid inläsning av 
transkript.

I studien framkommer 61 aspekter 
av ”uncaring” och 36 aspekter av 
”caring” och att ett nytt beteende i 
jämförelse med Halldorsdottir’s 
teori har tillkommit: det 
instrumentella beteendet.

Hög

Wiman et al. 
2007
Sverige

Kvalitativ (n=23) Semistrukturerad 
intervjustudie. 
Fenomenologisk 
ansats. Kontextuell 
innehållsalys.

Patientens upplevelse av 
sjuksköterskans beteende förändras 
under det akuta omhändertagandet, 
detta beskrivs som olika ”modes”, 
utifrån vilken fas i det akuta 
omhändertagandet patienten 
befinner sig. 

Hög
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Dataanalys

Metoden för dataanalysen svarar på syftet med studien och utgår från det material som 

används (Holopainen et al., 2008). I litteraturstudien skulle både kvalitativa och kvantitativa 

studier kunna ingå. Analysen utgick därför från Whittemores och Knafls (2005) artikel som 

beskrev en metod utvecklad för att hantera olika studiedesigner så att jämförelser av data 

skulle kunna ske gränsöverskridande. Utvalda artiklar lästes igenom och grupperades utifrån 

studiedesign för att underlätta den fortsatta analysen. Textenheter som svarade mot syftet togs 

fram från artiklarnas resultat och gavs ett unikt nummer för att lätt kunna återfinnas i

ursprungsartikeln. Datareduktion gjordes för att förenkla fortsatt analys och ändå bevara 

innehållet från primärkällan I samband med datareduktionen översattes textenheterna från 

engelska till svenska. Den första grupperingen gjordes oberoende av varandra. Därefter

jämfördes grupperingarna och för den mindre del textenheter det fanns oenighet kring fördes 

diskussioner tills ett gemensamt synsätt uppnåtts. Data med liknande innehåll grupperades 

tillsammans i tabellform och med ett deduktivt synsätt, där först några stora områden 

urskiljdes, vilka senare delades in i mindre, mer hanterbara grupper under respektive område.

Efter gruppering gjordes jämförelser för att kunna påvisa teman, skillnader och likheter. Data 

analyserades för att kunna urskilja avseende innehållets betydelse och mening, som sedan 

presenterades i resultatet. Under hela analysen gjordes noggranna anteckningar kring 

analysförfarandet och om vilka beslut, tankar och problem som uppstått under analysen och 

om hur de hanteras för att göra analysen så transparant som möjligt. 

Resultat 

Resultatet presenteras i brödtext i en enhet utan uppdelning utifrån frågeställningar. I 

materialet utkristalliserade sig tre områden.

Tabell 3 Översikt över områden (n=3)
Områden

Att vara i ett kaos

Att bli beroende

Att få stöd från närstående

Att vara i ett kaos 

Nio studier ingår under detta område. I fem studier beskrevs att ankomsten till akuten var ett 

kaos, att minnet sviktade och att de försökte förstå sin nya miljö. Sju studier tog upp 

upplevelsen av smärta och betydelsen av information. 
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I studier (Jay, 1996; Wiman & Wikblad 2003) framkom att patienters medvetandegrad

varierade under traumaomhändertagandet. Studien av Franzén, Björnstig och Jansson (2006) 

beskrev det skrämmande att inte minnas olyckstillfället, men att vårdarnas attityd kunde 

reducera negativa känslor orsakade av minnesförlusten. De som var medvetna vid 

olyckstillfället hade kaotiska minnen och såg inga tydliga gränser mellan akut 

omhändertagande och intensivvård, utan allt liknades vid en dröm (Elmqvist & Fridlund, 

2008). Patienter försökte förstå den nya miljön som beskrevs som ett kaotiskt akutrum (Jay, 

1996; Wiman & Wikblad, 2003). Att få förklarat vad som hänt och skulle hända var av 

uppenbar betydelse och ovetskap om vad som pågick yttrade sig i rädsla och besvikelse 

(O’Brien & Foothergill-Bourbonnais, 2004).

Det fanns ingen tid att förbereda sig för vad som skulle hända och patienter fick utstå 

smärtsamma procedurer efter ankomst till akuten (Jay, 1996). 

I O’Briens och Fothergill-Bourbonnais studie (2004) innebar smärtan vetskap om vara vid liv 

och det fanns en medvetenhet om att smärtan skulle fortsätta. Trots smärttillståndet på grund 

av skadan eller pågående procedurer uttrycktes inte behov av smärtstillande medel. Patienters 

övertygelse om att överleva och bli bra trots sina skador var ett direkt resultat av interaktionen 

med traumateamet. Enligt Elmqvists och Fridlunds (2008) studie utkämpade patienter en 

ansträngande kamp för att överleva under påverkan av läkemedel och försämrat medvetande. 

Växlingen mellan kontroll och beroende, rädsla och trygghet förhindrade att de gav upp.

Sjuksköterskan använde sig av en tröstande omvårdnadsstrategi, genom att uppmärksamma 

och lindra smärta och andra fysiska obehag. Denna strategi hjälpte även patienter att hantera 

smärtan såväl som det okända. Varsam hantering vidtogs för att inte orsaka ytterligare obehag 

(Hawley, 2000). Personalen kommunicerade för att reducera rädsla och ångest och skapa tillit 

(Jay, 1996). Sjuksköterskan använde språket för att få information om patienters tillstånd och 

till att förmedla information om skadan och vården. Patienter kunde ha svårt att ta till sig 

information då de var upprörda och chockade (Wiman et al., 2007; Proctor, Morse &

Shirin Khonsari, 1996). Sjuksköterskan måste överväga tillfällets lämplighet och anpassa 

informationen utifrån patienternas tillstånd (Hayes & Tyler-Ball, 2007). För att kunna komma 

tillbaka till verkligheten var det viktigt att få sätta ord på det som hänt (Elmqvist & Fridlund, 

2008). 
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Att bli beroende

Under området ingår nio studier som berörde övergången från oberoende till beroende och 

hur patienter måste förlita sig på sjuksköterskans empati, kompetens och professionalism. 

Fyra studier beskrev integritetsförlust, övergivenhet och behovet av att personalen var

närvarande och gav uppmuntran. Fem av studierna tog upp att beröring var av stor betydelse,

sex studier beskrev bekräftelse och värdet av att bli mött som en unik person. I fem av 

studierna beskrevs upplevelsen av att personalen var experter och hade kontroll och att detta 

ingav trygghet. Behov av flexibilitet mellan medicinskt och humanistiskt perspektiv i 

traumavården beskrevs i tre av studierna och kommunikationens och relationens betydelse 

återfanns i åtta studier.

Förlust av integritet beskrevs i Elmqvists och Fridlunds (2008) studie där det framkom att

patienter vid traumat övergick från att vara oberoende till att känna sig hjälplösa, förlora 

autonomi och bli beroende av att andra tillgodosåg deras behov. Känslor av overklighet och 

förlust av kroppskontroll uppstod och de skadade tvingades ge upp sin integritet. En studie 

(O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004) påvisade att inte kunna ta hand om sig själv och 

vara tvungen att förlita sig på personalen, orsakade känslor av sårbarhet.

Patienters känslor av att vara ensamma och övergivna under traumaomhändertagandet

minskades av personalens närvaro. En studie (Elmqvist & Fridlund, 2008) beskrev att 

patienter var oförberedda på situationen och kunde uppleva paralysering med en känsla av att 

vara övergivna och svikna. Hawleys (2000) studie beskrev att ett icke-aktivt lyssnande och 

brist på empati gav känslor av osäkerhet och brist på stöd. Studier (Elmqvist & Fridlund, 

2008; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004) visade att personalens intensiva engagemang 

avtog när det omedelbara hotet mot livet var över och att patienter då kände sig då isolerade, 

rädda eller fick känslor av att vara oviktiga och övergivna trots att de var omgivna av 

personal.

Wiman et al. (2007) beskrev att dessa känslor minskades om personalen var närvarande och 

det var positivt när samma personal fanns med hela tiden. Närhet beskrevs i en studie av 

Hawley (2000) som att sjuksköterskan var beredd på snabba förändringar i tillståndet och 

kunde förklara detta.

Beröring var en livlina och gav tröst, hjälp och energi för att överleva (Elmqvist & Fridlund, 

2008; Hawley, 2000; Jay, 1996; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Studien av Jay 
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(1996) beskrev att det kunde dröja tills de livräddande men skrämmande procedurerna var 

klara innan uppmärksamhet gavs behovet av att bli vidrörd. I Hayes och Tyler-Balls (2007)

studie framkom dock att några patienter inte upplevde beröring som omtanke. 

Patienters behov av bekräftelse och att bli mött som en person beskrevs i sex studier.

Existentiell bekräftelse var viktigt i traumaomhändertagandet. Det var tryggt att vara i fokus, 

ha någon som höll handen och bli tilltalad med namn (Elmqvist & Fridlund, 2008).

Bekräftelse kunde ske genom närvaro i mötet, att ta ögonkontakt, stryka armen eller säga ”det 

här går bra” (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman & Wikblad, 2003).

Upplevelsen bekräftades genom att sjuksköterskan försäkrade att känslor som uppkom var 

normala och förväntade (Proctor et al., 1996). I en studie (Elmqvist & Fridlund, 2008) 

framkom att patienter kände sig exponerade och obekräftade då personalen enbart ägnade sig 

åt reparation av kroppen. När någon följde den skadade genom den medicinska processen 

kände sig patienter som en person och kunde återfå kontrollen i livet (Wiman et al., 2007). 

O’Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) beskrev att det var tryggt och av stort värde i att 

bli mött som en unik person. Att personalen kunde namnet och använde det innebar att bli 

sedd som människa. Enligt studier (Franzén et al., 2006; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004) kände patienter ilska, frustration och förtvivlan när sjukhusregler och rutiner var 

viktigare än deras behov.

Patienters förtroende etablerades direkt efter ankomsten till akutmottagningen när personalen 

hade kontroll och arbetade snabbt och beslutsamt. Trygghet var relaterad till patient -

vårdarrelationen, hur traumateamet var organiserat och att personalen var experter. (O’Brien 

& Fothergill-Bourbonnais, 2004). Engagerad kommunikation ingav förtroende, förtröstan och 

tillit och gjorde att patienter uppfattade personal som intresserade (Wiman et al., 2007).

Omedelbar kompetent teknisk/medicinsk vård gav ökat välbefinnande (Hawley, 2000). Fysisk 

närvaro och adekvat information skapade tillit och trygghet. Trots smärtan minskade känslor 

av sårbarhet (Franzén et al., 2006). Patienter kände sig trygga, i goda händer och kunde 

slappna av fast rädslan fanns kvar (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004).

I studier av Hawley (2000) och Jay (1996) beskrevs att akutrumsmiljön och rädslan för vad 

vårdgivarna skulle göra var en orsak till oro. O’Brien & Fothergill-Bourbonnais (2004) kom 

dock i sin studie fram till att det också fanns en ogripbar kvalitet i upplevelsen på sjukhuset, 

vilket kunde vända en potentiellt negativ händelse till en positiv erfarenhet.
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I flertalet studier beskrevs sjuksköterskans kommunikation och relation till traumapatienter. 

Franzéns et al. (2006) och Hawleys (2000) studier visade att sjuksköterskan gav en känsla av 

trygghet och lugn när hon kommunicerade och lyssnade aktivt, var vänlig och 

uppmärksammade patienters behov. O’Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) beskrev att 

förmågan att kommunicera med traumapatienter och att kunna anpassa språket efter beteende, 

tillstånd och behov på ett sätt som ökade välbefinnandet gjorde vården mer effektiv och 

bidrog till minskad mortalitet. I en studie (Proctor et al., 1996) framkom att samtal i syfte att 

ge tröst, uppmuntra, förklara eller vara empatisk kunde hjälpa patienter att hålla ut och 

hantera rädslan för outhärdlig smärta. Elmqvist och Fridlund (2008) beskrev att skadade 

patienter blev lättade när någon annan tog över ansvaret för den skadade kroppen.

Mötet upplevdes ovänligt och relationen påverkades negativt när sjuksköterskan hade 

uppmärksamheten på annat och gjorde saker mekaniskt utan att ta känslor och upplevelser på 

allvar. (Elmqvist & Fridlund, 2008; Wiman & Wikblad, 2003). Omvårdnad ur patienters 

perspektiv var att veta vad som händer, kommunikation och att vara delaktig i sin egen vård 

(Wiman et al., 2007). Det räckte inte att bara vara effektiv, trygghet och empatiska relationer 

uppstod först när sjuksköterskan var professionell, men ändå varm och personlig. Hur 

sjuksköterskan talade till patienten var viktigare än innehållet i samtalet (Hawley, 2000; 

O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). I en studie (Wiman & Wikblad, 2003) framkom att 

sjuksköterskan måste agera för att upprätthålla och stärka patientens värdighet och vara 

professionell samtidigt som hon var uppmärksam på sin uppgift, patientens beteende och 

känslor. Hon kunde ge uppmuntran med småprat och humor. Flera studier (Jay, 1996; Proctor 

et al., 1996; Wiman et al., 2007) betonar att psykologisk omvårdnad behöver uppvärderas och

att sjuksköterskan måste kunna uppvisa flexibilitet mellan medicinskt och humanistiskt 

perspektiv i traumavården. 

Att få stöd från närstående 

Fem studier tar upp närståendes närvaro och roll under traumaomhändertagandet. I studierna 

beskrevs närståendes närvaro som någon som motiverade den skadade att överleva. 

Närståendes närvaro kunde ge styrka, tröst och stöd. Tre studier beskrev att det var 

betydelsefullt för patienter att sjuksköterskan uppmärksammade familjen.

I en studie (Eichhorn et al., 2001) framkom att närståendes närvaro ansågs vara en rättighet 

och gav styrka under krisen. Att hålla kontakt med familj och/eller vänner kunde underlätta då 
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närstående tolkade och förklarade information och förmedlade behov patienter själva inte

kunde uttrycka. Hawley (2000) beskrev att närstående gav trygghet och tillförsikt, särskilt för 

dem som var rädda att lämnas ensamma. En annan aspekt på närståendes närvaro framkom i 

en studie av O’Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004), som visade att patienter föredrog att 

experter hellre än närstående fanns kring dem under traumaomhändertagandet. Närstående 

upplevdes av kvinnor ge tröst och stöd medan män uppfattade dem som ett hinder i 

omhändertagandet. Familjen gav motivation att återvända till livet, men för att överleva 

behövde patienten all energi och styrka för egen del och familjens närvaro skulle ha krävt 

energi till att trösta även dem, energi som de inte kunde avvara.

Sjuksköterskan kunde visa genuint intresse genom att underlätta kontakten med familj 

och/eller vänner (Wiman & Wikblad, 2003). Sjuksköterskan gav uttryck för omsorg ur ett 

holistiskt perspektiv när hon uppvisade en tröstande omvårdnadsstrategi genom att inkludera 

och uppmärksamma familjen (Hawley, 2000; Wiman et al., 2007). 

Det framkom i Eichhorns et al. (2001) studie att patienters uppfattning var att vårdgivare blev 

mer varsamma, visade mer engagemang, behandlade dem mer som människor och kämpade 

mer för att få dem att överleva när familjen var närvarande.

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa erfarenheter vid

traumaomhändertagande på akutmottagningen.. I resultatet framkom tre områden: att vara i ett 

kaos, att bli beroende och att få stöd från närstående. 

Medvetandegraden och minnet av traumaomhändertagandet sviktade och att detta kunde 

upplevas som skrämmande. Vårdmiljön, i det här fallet akutrummet, upplevdes som kaotiskt 

och skrämmande. Enligt en studie (O’Mahoney, 2005) utformas akutrum för att ge ett säkert 

och snabbt medicinskt omhändertagande, inte utifrån hur patienter upplever rummet. 

Traumaomhändertagandet ställer enligt Bruce (2000) krav på etiskt tänkande då det i 

traumaomhändertagandets natur ligger att exponera kroppen och utföra undersökningar och 

procedurer som kan inkräkta på integritet såväl som upplevas som inhuman behandling. 

Åtgärderna kan vara medicinskt försvarbara men bara när de utförs med omsorg, empati och 

förståelse. Detta anser vi styrker att sjuksköterskans kompetens i omvårdnad är en viktig del i 

traumaomhändertagandet.
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Patienters upplevelse av smärta hade ingen framträdande plats. Detta var för oss ett 

förvånande resultat då våra erfarenheter är att patienter ger uttryck för smärta i större

utsträckning än vad som kom fram i resultatet. Crandall, Kools, Miaskovski och Savedra 

(2006) beskrev i sin studie om smärta i samband med trauma hos tonåringar att det kunde vara 

svårt att upptäcka tecken på smärta då de försökte stå ut med smärtan genom att hålla sig 

lugna eller tänka på något annat. Detta tror vi kan gälla även vuxna patienter och vara en 

förklaring till att smärtan i resultatet inte hade någon framträdande plats under själva 

traumaomhändertagandet. Det visades dock i en annan studie (Stanik-Hutt, Soeken, Belcher, 

Fontaine & Gift, 2001) att smärta var ett stort problem för traumapatienter de första tre 

dygnen efter händelsen. I kunskapsöversiktens resultat framgick att sjuksköterskor var 

medvetna om att patienter hade smärta och vidtog varsam hantering för att inte orsaka 

ytterligare obehag. Kanske kunde det för patienter i det akuta skedet under 

traumaomhändertagandet vara av underordnad betydelse att ha ont och att rädslan för att dö 

eller få bestående skador överskuggade smärtupplevelsen. Smärtan kunde i det perspektivet 

snarare vara ett positivt tecken: att man kunde känna och var vid liv.

I föreliggande studie framkom det att patienter vid traumat förlorade integritet och autonomi 

och kände sig exponerade när sjuksköterskan mötte dem på ett oengagerat sätt. Närhet och 

beröring var viktigt och trots att de var omgivna av personal kunde de känna sig övergivna. 

Wagner och Bear (2009) beskrev känslomässigt stöd som att lugna och stödja patienter under 

skrämmande interventioner. För tonåringar minskade smärtan vid traumaomhändertagandet 

och de fick lättare att stå ut när någon höll handen, fanns nära och när familj och vänner fanns 

där (Crandall et al., 2006). Detta anser vi innebär att en sjuksköterska, utöver en 

standardmässig rollfördelning av medicinska uppgifter, bör utses att vara ansvarig för att ge 

patienten känslomässigt stöd genom traumaomhändertagandet

Patienter kunde enligt resultatet i kunskapsöversikten snabbt etablera känslor av tillit, trygghet 

och förtröstan till vårdgivare de aldrig träffat tidigare samtidigt som det fanns en känsla av 

ökad sårbarhet då de inte kunde ta hand om sig själva och måste förlita sig på personalen. 

Enligt Bell och Duffy (2009) finns en intim länk mellan tillit och sårbarhet. När tilliten till 

andra är etablerad, lämnas en del av kontrollen över till den man litar på och detta leder till 

sårbarhet. Carter (2009) menar att patienter är som mest sårbara när tillståndet hotar deras 

autonomi. Patienter har då inte något val än att lita på andra. Detta förvärrar sårbarheten, 
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särskilt när första mötet mellan sjuksköterskan och patienten är ett möte mellan främlingar. 

Enligt O’Mahoney (2005) fokuserar ett standardiserat traumaomhändertagande snarare på att 

uppnå specifika resultat än på patienter som människor. I resultatet tydliggjordes 

konsekvenserna av detta som att patienter kände sig övergivna och oviktiga när den 

livshotande situationen var över och personalens engagemang avtog. O’Mahoney (2005) 

menar att omvårdnad vid trauma är komplext och ställer krav på traumasjuksköterskor, och i

Carters (2009) studie framgår att sjuksköterskor som deltar i ett traumaomhändertagande har 

ett moraliskt ansvar att skapa en tillitsfull relation. Att det i kunskapsöversiktens resultat 

framgår att patienter trots allt kunde uppleva traumaomhändertagandet som en positiv 

upplevelse tror vi kan bero på att en tillitsfull relation skapades mellan patienter och personal.

Brister i engagemang och empati framkom i den föreliggande studien samtidigt som det var 

av uppenbar betydelse att personalen gav känslomässigt stöd, bekräftelse och var närvarande. 

En orsak till dessa brister tror vi kan vara en alltför slimmad organisation där underbemanning 

och stress visar sig som otillräcklig omvårdnad och dåligt bemötande. Personal saknar energi 

och gör det som måste göras mekaniskt och på rutin. Nyström et al. (2003) beskriver 

sjuksköterskors arbetssituation som att vara läkarens assistent och hur de hade flera uppgifter 

samtidigt. Endast medicinska behov var konkreta och schemalagda. Patienters behov var inte 

prioriterade och liten eller ingen uppmärksamhet gavs psykologiska och existentiella behov.

En annan orsak till brister i mötet tror vi kan vara att sjuksköterskor själva berörs 

känslomässigt av att delta i ett traumaomhändertagande och ibland måste distansera sig från 

patienter för att kunna ge bästa möjliga fysiska omhändertagande i en urakut livshotande 

situation. Sabo (2006) menar att vårdare som tar hand om patienter som upplevt trauma, 

smärta och lidande som en konsekvens av exponeringen för traumatiserade eller lidande 

personer kan drabbas av ”empatisk leda”. Ytterligare en orsak till skillnaderna mellan vad 

patienter behöver och vilken vård som ges kan bero på att vårdpersonal saknar kunskap om 

och insikt i patienters erfarenheter av traumaomhändertagandet. 

I kunskapsöversikten framkom även betydelsen av närståendes närvaro fram, särskilt för dem 

som var rädda att lämnas ensamma. Morse & Pooler (2002) påvisar vikten av att 

sjuksköterskan stödjer närstående och patienter under traumaomhändertagandet. Det framkom 

även hur viktigt det var att inkludera och uppmärksamma familjen. Bruce (2000) menar att 

det är av primärt intresse att någon agerar som advokat och talar för patienter när förmågan 
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till beslut är nedsatt vilket i resultatet visades som att närstående tolkade och uttryckte behov 

patienter inte själv kunde förmedla.

Metoddiskussion 

En integrerad översikt gjordes då tillvägagångssättet enligt Whittemore och Knafl (2005) 

tillåter inklusion av studier med varierande design, och kan bidra till större bredd och djup i 

omvårdnadsforskningen. Med den metod vi valt fanns möjlighet att ta tillvara kunskaper om 

erfarenheter av omvårdnad vid traumaomhändertagande både ur patient- såväl som 

sjuksköterskeperspektiv, vilket vi ansåg vara värdefullt för denna frågeställning. 

Väldefinierade sökstrategier användes för att uppnå trovärdighet/pålitlighet i översikten

eftersom ofullständiga sökvägar resulterar i inadekvat data och risk för felaktiga resultat. De 

databaser vi använt är effektiva men begränsningar på grund av indexeringsproblem, eller 

sökord som stämmer dåligt överens med databasernas terminologi, kan göra att endast hälften 

av de tänkbara artiklarna kommer upp i träfflistorna (jfr Whittemore & Knafl, 2005). Då 

många länder är underrepresenterade i forskningspublikationer (Polit & Beck, 2009) och vi 

bara har sökt artiklar på engelska, kan detta ha inneburit en begränsning. Det finns en risk att 

vi inte hittat relevanta artiklar på grund av begränsningar i vår kunskap om de databaser vi 

använt: i sökningarna aktiverades avgränsningsfunktionen ”All adult” för att inte få med 

artiklar om barn. I efterhand upptäcktes att detta sållat bort studier utan denna ”etikett” i 

databasen trots vuxen population. Detta kan givetvis ha påverkat resultatet.

I en integrerad översikt kan metoden för bedömning av studiernas kvalitet variera utifrån 

urvalsram (Whittemore & Knafl, 2005). Vi använde kvalitetsgranskningsprotokoll enligt 

Willman et al. (2006) för att kunna granska olika typer av studier. Antalet artiklar inkluderade 

i analysen kan vara för få och på så sätt påverka resultatet, men eftersom vi kvalitetsgranskat 

dem som inkluderats och de håller en hög kvalitet, så bedöms detta som mindre sannolikt. 

Två av artiklarna är från 1996 men inkluderades till analysen för att de svarade mot syftet, var 

av god kvalitet och ofta fanns i referenslistorna till andra relevanta artiklar. För att minimera 

risken för bias har analysen utförts noggrant och systematiskt. Den första grupperingen och 

sorteringen gjordes oberoende av varandra för att minska subjektiviteten (jfr. Willman et al., 

2006, s. 50). En systematisk analys gjordes för att hålla en hög kvalitet på litteraturöversikten 

och genom en noggrann numrering av textmaterialet var det enkelt att gå tillbaka till 

ursprungsartiklarna vid behov (Holloway & Wheeler, 2010, s. 284-285). 
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Många av artiklarna i träfflistorna beskriver den rent medicinska delen av omhändertagandet 

och vi upplevde brist på litteratur ur ett omvårdnads- och patientperspektiv. I analysen finns 

fyra artiklar från USA, fyra svenska och två kanadensiska. Fördelningen av artiklar mellan 

länderna stämmer väl överens med vad Polit & Beck (2009) fann i sin studie om 

internationella skillnader i omvårdnadsforskning, där USA står för flest publicerade artiklar 

följt av Kanada och Sverige. Resultatet bör därmed, med reservation för att det var få artiklar, 

vara representativt för kunskapen kring omvårdnad vid traumaomhändertagande i dessa 

länder.

Slutsatser

Resultatet beskriver patienters behov av närhet, trygghet, stöd och att bli sedd som människa. 

Vi anser att en tillämpning av resultatet kan vara att en sjuksköterska i traumateamet riktar sin 

uppmärksamhet på patienten som person och ger känslomässigt stöd under 

traumaomhändertagandet. Sjuksköterskan har en viktig roll där teknisk och medicinsk 

kompetens tenderar att värderas högre än omvårdnad. De resultat som kommit fram om 

patienters behov av närhet och omvårdnad vid traumaomhändertagande anser vi kan tillämpas 

vid andra situationer där patienter insjuknar i livshotande tillstånd som till exempel 

hjärtinfarkt eller symtomgivande aortaaneurysm. Resultatet kan också vara användbart för 

personal som är involverade i traumalarm eller akuta livshotande situationer på andra enheter 

än akutmottagningen. Då det i kunskapsöversikten kom fram mindre om smärta än förväntat,

kan patienters erfarenheter av smärta och smärtlindring under det akuta omhändertagandet 

vara ett område för vidare studier. Patienter upplevde brist på engagemang och empati hos 

sjuksköterskor. Det vore intressant att forska vidare på vilka strategier sjuksköterskor har för 

att hantera medicinskt urakuta situationer och under vilka förhållanden det är möjligt för 

sjuksköterskan att ge känslomässigt stöd till patienter vid sådana tillfällen. 
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