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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund  
  
Trauma uppstår genom yttre faktorer eller händelser som påverkar kroppen fysiskt eller 
psykiskt. Traumasituationer sker plötsligt, oväntat och kan leda till stress och oro. Under 
traumaomhändertagandet är närstående ofta närvarande och utgör en del av patientens 
vård. Vid dessa händelser kan närstående vara chockade och i behov av omhändertagande 
och stöttning. Vårdpersonalens primära ansvar är omhändertagandet av patienten vilket 
medför att närstående riskerar bli lidande på grund av avsaknad av stöd. Vidare beskrivs att 
vårdpersonalens förhållningssätt och inställning till närstående spelar en viktig roll i hur 
mötet upplevs. 
 
Syfte 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans perspektiv avseende faktorer som påverkade mötet 
med närstående till patienter som vårdats för trauma på en akutmottagning. 
 
Metod  
 
En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor genomfördes där sju 
sjuksköterskor verksamma på fem olika akutmottagningar inom Stockholms län 
intervjuades. Insamlad data analyserades genom en innehållsanalys.  
 
Resultat 
 
Två teman och sju subteman framkom ur analysen. Det första temat beskriver 
förutsättningar i mötet där bland annat informationsöverföringen och teamarbetet belyses 
som viktigt och det andra temat beskriver faktorer som kan utgöra hinder i mötet med 
närstående i traumasituationen, exempelvis bemanningsfrågor och utbildning.  
 
Slutsats 
 
Ett utarbetat arbetssätt för hur närstående skall omhändertas och mötas på 
akutmottagningen, tillgång till vårdpersonal avsatt för ändamålet, tydlig kommunikation 
och informationshantering samt relevant utbildning för vårdpersonalen ansågs vara viktiga 
faktorer för att mötet med närstående skulle optimeras på akutmottagningarna. 
 
Nyckelord: Akutmottagning, Mötet, Närstående, Sjuksköterska, Trauma 
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INLEDNING  
 
En av de vanligaste dödsorsakerna i åldrarna 18–45 år är trauma. Med anledning av detta 
betecknas trauma som en folksjukdom. I Stockholms län drabbas cirka 2000 personer av 
trauma varje år (Iselius, 2006). Ett trauma är för de inblandade en oväntad och mycket 
skrämmande händelse med hög allvarlighetsgrad, stor osäkerhet kring utgången och med 
hot om död. Detta leder till hög stress och ångest hos närstående vilka är en stor del av 
patientens omgivning. De psykologiska faktorerna är minst lika viktiga som de 
fysiologiska, trots detta blir närståendes behov ofta förbisedda till förmån för det fysiska 
omhändertagandet av patienten (Clukey, Hayes, Merill & Curtis, 2009). Detta resulterar i 
att psykologiska behov riskerar förbli otillfredsställda hos både patient och närstående 
(Clukey et al., 2009; Iselius, 2006).  
 
BAKGRUND 
 
Trauma 
 
Definitionen av trauma är yttre faktorer eller händelser som har en påverkan på 
människokroppen och ger en övergående eller kvarstående effekt (Krantz, u.å). Trauma 
delas upp i två underkategorier; fysiskt trauma som uppstår genom kroppslig skada, 
exempelvis yttre våld och psykiskt trauma vilket innefattar kvarstående symtom efter en 
chockartad eller tragisk händelse (Wiklund Gustin, 2015). Händelser som kan innebära 
livshotande skador och orsakas av en stor mängd våld innebär ett fysiskt trauma. Fysiskt 
trauma delas upp i penetrerande eller icke-penetrerande skador där penetrerande skador 
innefattar stick- och skärskador, genomträngande projektil- eller splitterskador samt 
pålningsskador. De icke-penetrerande skadorna innefattar slag, stötar, kollisioner, fall eller 
skador av tryckvågor samt kläm- eller krosskador (Lennquist, 2017a). Ett fysiskt trauma 
kan i sin tur leda till ett psykiskt trauma både för patient och närstående då det sker 
plötsligt och oväntat, exempelvis bilolyckor, naturkatastrofer, dödsfall eller våld. Känsla av 
kontroll och mening bidrar till att individen lättare kan hantera situationen och därmed 
återhämta sig på egen hand i större utsträckning. Ett psykologiskt trauma uppstår om 
individen har svårigheter att återhämta sig och besväras av symtom som ångest, 
undvikande av situationer eller flashbacks. Individen kan uppfatta händelsen som 
traumatisk även i de fall då händelsen inte förefaller traumatiskt för utomstående. 
Traumatiska händelser kan leda till kris- och sorgereaktioner hos individen (Wiklund 
Gustin, 2015). 
 
Klassificering av trauma  
Traumalarm nivå ett eller två bestäms utifrån Advanced trauma life support [ATLS]. 
ATLS är en handlingsplan kring vilken struktur den primära undersökningen bör följa. 
Detta innebär att de faktorer som är mest relevanta som fri luftväg och andning kommer 
tidigt i undersökningen och handlingsplanen följer därmed en logisk struktur för 
omhändertagandet av patienten (Lennquist & Larsson, 2017). Skademekanism avgör 
huruvida händelsen klassificeras som ett trauma eller inte. Händelser som innefattar fall 
från höjd över tre meter eller allvarlig trafikolycka medför automatiskt att händelsen 
klassificeras som ett traumalarm nivå två. Detta innebär att endast vissa delar av 
traumateamet involveras. Om påverkan på vitalparametrar eller skadetyper av följande 
karaktär; penetrerande skador, ryggskada med neurologisk påverkan eller komplexa 
frakturer också återfinns klassificeras händelsen som ett traumalarm nivå ett (Lennquist, 
2017b). 
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Om traumalarm nivå ett bestäms aktiveras samtliga funktioner inom sjukhusets 
traumateam (Lennquist, 2017b). 
  
Omhändertagande på akutmottagningen 
Akutmottagningen utgör en väsentlig del inom sjukvården och är ofta indelad i kliniker. 
Dessa kliniker berör vanligtvis medicin, kirurgi och ortopedi. På akutmottagningen arbetar 
både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, läkare samt 
administrativ personal. Vidare består traumateamet, vilka sköter det primära 
omhändertagande vid trauma, av en samlad grupp olika yrkeskategorier som är utbildade i 
akut omhändertagande. Undersköterskor, sjuksköterskor, kirurg- och ortopedläkare utgör 
grunden i traumateamet. Vid allvarligare traumalarm kan traumateamet kompletteras med 
medicinläkare, anestesiolog, anestesisjuksköterska, röntgenläkare och 
röntgensjuksköterska och vid speciella fall kan andra specialiteter konsulteras. 
Traumateamets disposition kan variera något beroende på sjukhusets lokala struktur 
(Wikström, 2012). 
 
Krisreaktion 
 
En krisreaktion kan utlösas av olika faktorer och uppstår när individens egna erfarenheter 
inte längre räcker till för att kunna bemästra situationen. En traumatisk kris kännetecknas 
av att händelsen som utlöser krisen är av oväntad och dramatisk karaktär. Krisen riskerar 
individens trygghet, identitet och tillvaro. Krisreaktionen delas vanligtvis in i fyra faser; 
chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Under processen 
kan individen gå fram och tillbaka mellan faserna och det finns oftast inte någon tydlig 
början eller slut på faserna (Wiklund Gustin, 2015). 
 
Chockfasen varar oftast en kort period och kan sträcka sig från timmar till dagar. Under 
denna fas tenderar individen vara utåtagerande och panikslagen alternativt avskärmad och 
likgiltig. Att ta till sig och minnas information kan under denna fas vara svårt.  
Vidare följer reaktionsfasen där känslomässiga reaktioner är att vänta. Beteendet 
kännetecknas av sökande efter förståelse kring vad som hänt och känslor av skam, skuld, 
sorg och ilska är dominerande. Bearbetningsfasen följer reaktionsfasen och här råder en 
mer balanserad syn på tillvaron och framtiden. Krisreaktionen avslutas sedan med en 
nyorienteringsfas där individen finner nya vägar att gå vidare och fortsätta tillvaron trots de 
eventuella förändringar som uppstått under processen (Wiklund Gustin, 2015).  
 
Vårdpersonalens roll under krisreaktionen 
Sjukvårdspersonalen möter ofta individer i kris och ansvarar för att stödja individen under 
återhämtningsprocessen genom att hjälpa denne finna mening i tillvaron.  Det är viktigt för 
vårdpersonalen att vara medveten om krisreaktionens faser för att nå en förståelse för 
individens aktuella process. Som vårdpersonal eftersträvas att skapa en miljö trygg och 
stabil för närstående att befinna sig i. Förmågan att läsa av situationen och de individuella 
behoven individen i fråga kan ha anses betydande då olika individer och situationer är i 
behov av olika möten. Under bearbetningen är behoven varierande och djupgående samtal 
kring händelsen är inte alltid att föredra då detta kan försvåra bearbetningsprocessen 
(Wiklund Gustin, 2015).    
 
 
 
 



 6 

Kommunikation 
 
Inom hälso- och sjukvården har kommunikation en stor betydelse och är en avgörande 
faktor för ett bra möte mellan vårdpersonal och patient. Kommunikation är ett brett 
begrepp som innefattar flera olika delar men vanligtvis beskrivs som 
informationsöverföring. Kommunikation sker genom att förbindelser skapas mellan 
individer i mötet och utförs bland annat genom verbalt och icke-verbalt språk. Att som 
vårdgivare, ha insikt i kommunikationens olika delar ger förutsättningar för att skapa ett 
gott möte (Fossum, 2013). Den viktigaste aspekten inom kommunikation är att lyssna. 
Förmågan att lyssna utvecklas när individen ställs inför olika möten av skiftande karaktär. 
Ett aktivt lyssnande kräver närvaro och ett intresse för individen och att genuint lyssna till 
någons berättelse skapar en förståelse för individen och dennes behov. Genom att lyssna 
kan skiftningar i kommunikationen speglas och detta tillsammans med tidigare erfarenheter 
gör att underliggande behov kan uppmärksammas och tillfredsställas (Andersson, 2013).  
 
Kommunikationen anses som ett av vårdpersonalens grundläggande ansvar. Detta för att 
diagnos, prognos och behandlingsstrategier skall framföras tidigt i processen och på ett 
tydligt sätt så att det skall vara till hjälp för patient och närstående. Visare anses bristande 
kommunikation ha en mycket negativ effekt på patient och närstående (Gay, Pronovost, 
Bassett & Nelson, 2009). Trots att kommunikationen anses central i mötet påtalas det inom 
forskningen att detta är den faktor som till störst del brister (Gay et al., 2009; Othero et al., 
2013).  
 
Närståendes betydelse vid trauma 
 
Närstående är en person som lever nära någon, denna konstellation bildas utifrån 
emotionella band snarare än blodsband. Närstående kan därför innefatta exempelvis en vän 
eller en granne. Genom möjligheten att själv välja sina närstående, kan medlemmar också 
exkluderas. När människor inkluderar varandra i deras liv, påverkar personens livssituation 
även de inkluderades och de bör därför betraktas som en enhet inom vården (Whall, 1986). 
Närstående anses ofta vara en vårdgivarresurs, en informationskälla snarare än sekundärt 
drabbad. Denna inställning leder till att närståendstödet kan förbli otillräckligt (SSF, 2015). 
 
Ett trauma innebär en plötslig, oväntad händelse för de närstående (Hopkins, 1994; 
Verharen, Mintjes, Kaljouw, Melief, Schilder & van der Laan, 2015) eftersom de är 
mentalt och känslomässigt oförberedda på händelsen (Kleeman, 1989; Rutherford & von 
Wenckstern, 2016). Närstående som närvarar vid trauma är sårbara och befinner sig i en 
främmande miljö (Clukey et al., 2009) vilket kan skapa stark oro och stress som i sin tur 
innebär en ökad risk för psykiskt trauma (Azoulay et al., 2005; Hayes, Merrill, Clukey & 
Curtis, 2010; Kupferschmid, Briones, Dawson & Drongowski, 1991; Verharen et al., 
2015). I akuta situationer när en traumapatient inkommer till akutmottagningen är en stor 
del av vårdpersonalens ansvar att ta hand om den olycksdrabbade patienten och de 
medicinska åtgärder som behöver utföras (Hayes et al., 2010; Kupferschmid et al., 1991; 
Verharen et al., 2015).  
 
En traumapatient kommer sällan ensam till en akutmottagning utan är ofta i sällskap med 
närstående (Kupferschmid et al., 1991; Verharen et al., 2015). Närstående blir ofta lidande 
eftersom det sällan finns utrymme för omhändertagande och stöttning i den utsträckning 
som är nödvändig (Hayes et al., 2010). Närstående bör tillåtas vara involverade i vården 
och besluten rörande patienten.  
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Detta dels för att närstående skall känna delaktighet (Clukey et al., 2009) men också för att 
patienten är i behov av det stöd närstående kan erbjuda eftersom den kritiska situationen 
kan innebära en känsla av rädsla, ensamhet och förvirring för den drabbade (Kupferschmid 
et al., 1991). För att närstående skall få förståelse för situationen behövs tillgång till 
vårdpersonal som innehar kunskap kring situationen för att kunna förklara vad som sker 
samt förmåga att översätta medicinska termer på ett begripligt sätt så att informationen bli 
lättförståelig för närstående (Clukey et al., 2009; Hopkins, 1994; Kleeman, 1989; 
Schlump-Urquhart, 1990; Verharen et al., 2015). Vårdpersonalen skall i dessa situationer 
finnas till hands för att leda både patient och närstående genom den traumatiska situationen 
(Donaldson-Andersen, 2017). Detta kan exempelvis ske genom att erbjuda närstående en 
lugn och avskild plats vilket kan underlätta bearbetningen och minska risken för oro och 
ångest (Azoulay et al., 2005). Alternativt genom samtalsstöd för patient och närstående där 
de kan reflektera över händelsen vilket kan bidra till att göra situationen mer hanterbar för 
de inblandade. Att hjälpa närstående att inbringa en känsla av optimism och uppmuntra 
dem att se positiva framsteg gör att de kan känna hopp och tilltro till framtiden vilket gör 
situationen hanterbar (Clukey et al., 2009; Donaldson-Andersen, 2017; Hopkins, 1994). 
 
Sjuksköterskans professionella ansvar 
 
Grundstenarna inom sjuksköterskans kompetens är bland andra kommunikation och 
ledarskap, detta för att kunna möta patienter och deras närstående på ett lämpligt sätt. 
Sjuksköterskans professionella ansvar innebär att tillgodose patientens och närståendes 
fysiska, psykosociala, andliga och kulturella behov genom att se helheten kring patienten. 
För att möjliggöra detta bör sjuksköterskan ha medicinsk kompetens, grundläggande 
kunskap inom beteendevetenskap samt förmåga att samordna omvårdnadsarbetet (SSF, 
2017). Sjuksköterskan bör även ha god förståelse för att människor hanterar händelser 
olika samt ha kunskap för att kunna möta och stödja närstående där de befinner sig 
(Donaldson-Andersen, 2017). Gällande kommunikation menar Slatore et al. (2012) att 
sjuksköterskan ofta fungerar som en mellanhand mellan läkare och närstående där rollen 
blir att informera närstående kring situationen och översätta det som läkaren sagt. Azoulay 
et al. (2001) belyser då vikten av fungerande roller, där sjuksköterskan skall ses som 
samordnare snarare än mellanhand.  
 
Sjuksköterskan som en del av det interprofessionella teamet ansvarar för att ha 
övergripande kontroll över patientens vård och leda omvårdnadsarbetet tillsammans med 
teamet. Sjuksköterskan ansvarar för att rätt kompetens kallas till akutrummet och 
koordinerar samtliga åtgärder kring patienten (Santos, Lima, Pestana, Colomé & Erdmann, 
2016; Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017).  
 
Det interprofessionella teamet 
Det interprofessionella teamet består av individer med olika yrkeskompetens som genom 
kommunikation och samarbete utför åtgärder som strävar mot samma mål; att möta 
patientens behov (Santos et al., 2016). För att teamarbetet i akutsituationer skall fungera 
behövs utarbetade riktlinjer för ett effektivt arbete där rollfördelningen är tydlig. Detta är 
traumaledarens ansvar eftersom denne ser över teamets struktur och organiserar arbetet 
(Härgestam, Hultin, Brulin & Jacobsson, 2016). Samtliga yrkesområden inom teamet 
behöver involveras så att den omfattande kompetensen och helhetsperspektivet kring 
patienten tillvaratas vilket säkerställer att patientsäker vård kan bedrivas (SSF, 2017).  
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Den interprofessionella kommunikationen skall vara tydlig så att missförstånd minimeras, 
detta för att utesluta vårdskador relaterat till bristande kommunikation (Härgestam et al., 
2016; SSF, 2017). Ett gott samarbete bygger på upprätthållandet av goda relationer mellan 
kollegorna vilket skapar förtroende för varandra och därmed skapar förutsättningar för ett 
gott teamarbete där patienten erbjuds bästa möjliga vård (Santos et al., 2016).  
 
Ansvaret för kommunikationen gentemot patient och närstående tillhör inte en specifik 
profession utan är en del av samtliga professioners ansvar. Vården bedrivs i 
interprofessionella team och på samma sätt bör kommunikationen med patient och 
närstående ske. Kommunikation ses alltså inte enbart som något som ligger under läkarens 
eller sjuksköterskans ansvar utan är en del av en helhet (Gay et al., 2009). För att 
kommunikationen skall uppfattas som tillfredsställande bör den samordnas så att samlad 
information på en förståelig nivå kan ges till patient och närstående (Slatore et al., 2012). 
 
De mest effektiva teamen är enligt Gay et al. (2009) interprofessionella. De menar på att 
samtliga medlemmar i teamet skall tillvaratas och att det inte skall finnas någon rädsla för 
att koppla in utomstående professioner för att möta upp behoven inom vården.  
Som exempel belyser de vikten av samarbete med kuratorer och präster eftersom dessa kan 
erbjuda stöd för både patienter och närstående. Kuratorer får i sin utbildning specifik 
kunskap gällande familjedynamik, empatiskt lyssnande och emotionell rådgivning vilket 
gör dem lämpliga att stödja närstående i dessa fall. Även präster kan erbjuda stöd, ge 
styrka och råd samt möta de spirituella och religiösa behov som kan framkomma hos 
närstående (Gay et al., 2009). 
 
Mötet 
 
Mötet mellan vårdpersonal, patient och närstående bygger på skapandet av en relation som 
växer genom samarbete. Behov, problem och åtgärder skall utforskas och bestämmas i 
samråd. Samtliga möten påverkas av individens tidigare erfarenheter, kunskaper och 
relationer. Eftersom alla individer är unika blir alla möten olika och det gäller därmed att 
som vårdpersonal vara flexibel i mötet. Inställningen i mötet har en central roll där respekt, 
acceptans och öppenhet gör att ett förtroende kan skapas vilket i sin tur leder till att 
individen kan våga öppna upp sig (Andersson, 2013).  
 
I mötet med vården befinner sig både patient och närstående i underläge på grund av den 
beroendesituation de befinner sig i gentemot vårdpersonalen. Detta eftersom det råder 
obalans kring de förutsättningar individerna har. Patienten och närstående befinner sig i en 
okänd miljö där de saknar information och kompetens för att skapa förutsättningar att 
uppleva trygghet (Munro & Savel, 2013; SSF, 2016; Socialstyrelsen, 2015). 
Vårdpersonalen i sin tur innehar kunskap och information kring situationen, är trygg i sin 
roll och befinner sig i en känd miljö. Användandet av medicinska termer bidrar till att 
skapa en kunskapsklyfta mellan individerna vilket försvårar möjligheten att skapa 
förutsättningar för ett gott möte.  
 
Ett gott möte bidrar i sin tur till ökad delaktighet vilket medför ökad patientsäkerhet. 
Förutsättningen för att skapa ett gott möte är att obalansen mellan individerna jämnas ut 
(SSF, 2016; Socialstyrelsen, 2015).  
Detta gör vårdpersonalen genom att bygga en relation med patient och närstående där de 
kan känna sig trygga, sedda och respekterade (Munro & Savel, 2013; Socialstyrelsen, 
2015).  
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För att närstående skall kunna tillgodogöra sig informationen krävs ärlighet, tydlighet, 
kunskap att svara på frågor samt förmåga att använda ett anpassat språk (Clukey, 2009; 
Hopkins, 1994; Kleeman, 1989; Schlump-Urquhart, 1990; Verharen et al., 2015). Att 
bibehålla lugnet, ha ögonkontakt samt tid att sitta ner och lyssna på närstående belyses som 
viktiga aspekter för att mötet skall uppfattas som gott (Hopkins, 1994; Kleeman, 1989). 
Det är även viktigt att vårdpersonalen är vänlig under samtal, hjälper till att göra det så 
bekvämt som möjligt för närstående samt att de respekterar närståendes integritet (Hayes et 
al., 2010; Schlump-Urquhart, 1990). Den icke verbala kommunikationen är även den 
mycket avgörande för hur närstående uppfattar mötet. Ett beteende som visar tecken på 
stress, tidsbrist, bristande uppmärksamhet gentemot patient och närstående eller att 
vårdpersonalen är abrupt i sitt möte bidrar till uppfattningen om en orolig och osäker 
vårdmiljö (Clukey et al., 2009; Hopkins, 1994). 
 
Mötet skapar en relation 
Watson (1993) beskriver omvårdnad som en process där hon betonar vikten av kärlek och 
omsorg för att få möjlighet till möten och kontakt mellan människor. Omsorgen påbörjas 
när vårdpersonalen möter individen då en förening sinsemellan skapas. Watson förespråkar 
att människans kropp och själ ses som en helhet vilket inkluderar de tankar och känslor 
individen bär på. Vårdpersonalen är aktivt engagerad i omsorgen och deltar i processen 
tillsammans med individen. Målet är att vårdpersonalen skall vara närvarande för att hjälpa 
individen finna mening och bidra till ökat självbestämmande.  
 
Omsorgsprocessen ses som en förening av känslor där vårdpersonalens uppgift är att 
uppfatta och möta individen och dennes känslor på ett sätt som gör att det känns 
meningsfullt och betydande för individen. Processen innefattar också en förståelse för 
individens behov, kunskap kring hur man tillfredsställer dessa behov, tröstar, visar 
medkänsla och empati. Relationen bygger på ett utbyte av erfarenheter och kunskaper där 
vårdpersonalens eget engagemang och sinnestillstånd påverkar hur individen upplever 
mötet. Detta tillsammans med vårdpersonalens mått av ärlighet och uppriktighet kan ha 
effekt på utvecklandet av en meningsfull relation (Watson, 1993). 
 
Problemformulering 
 
I det akuta skedet när en traumapatient inkommer till akutmottagningen är det 
vårdpersonalens främsta ansvar att ta hand om patienten och de medicinska åtgärderna 
(Hayes et al., 2010; Kupferschmid et al., 1991; Verharen et al., 2015). Med anledning av 
detta riskerar närståendes omhändertagande bli otillräckligt (Hayes et al., 2010) och 
närstående löper då en större risk att drabbas av ett psykiskt trauma (Azoulay et al., 2005). 
Vidare beskriver Iselius (2006) att traumaomhändertagandet behöver förbättras inom flera 
områden och belyser även att det psykosociala omhändertagandet behöver utvecklas för att 
undvika lidande hos de inblandade individerna. Gay et al. (2009) beskriver också att 
kommunikationen mellan vårdpersonal, patient och närstående är en central del av 
omhändertagandet men ofta brister relaterat till arbetssättet.  
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans perspektiv avseende faktorer som påverkade mötet 
med närstående till patienter som vårdats för trauma på en akutmottagning. 
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METOD 
 
Val av Metod 
 
Ansatsen i denna studie var en kvalitativ design där individuella intervjuer tillämpades för 
att skapa förståelse för syftet, utifrån sjuksköterskans perspektiv. Enligt Henricson och 
Billhult (2012) definieras den kvalitativa designen av att kunskap bildas genom att valt 
ämne studeras utifrån berörda individers egenupplevda erfarenheter och tolkningar av en 
situation. Genom en kvalitativ metod menar Trost (2010) att en förståelse för hur 
människor resonerar och reagerar i olika situationer skapas.  
 
Urval 
 
Urvalskriterier 
Inklusionskriterier för denna intervjustudie var att deltagarna skulle vara legitimerade 
sjuksköterskor med erfarenhet av omhändertagande av traumapatienter och dess 
närstående. I enlighet med Henricson och Billhult (2012) har deltagarna tillfrågats om de är 
verksamma på akutmottagning samt har erfarenhet av traumasituationer vilket säkerställde 
att deltagarna kunde delge information representativt för syftet. Sjuksköterskorna arbetade 
på akutmottagningar i Stockholms län vilket innebar en geografisk närhet som 
möjliggjorde att intervjuerna kunde ske genom personlig kommunikation. I 
överensstämmelse med Polit och Beck (2017) upplevdes den personliga kommunikationen 
bidra till att ökat djup uppnåtts i intervjuerna samt att interaktionen mellan deltagaren och 
intervjuaren främjade möjligheten till detaljrika svar. Att intervjuerna skulle kunna 
genomföras på svenska berodde, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014), på att detta 
minskade risken för missförstånd under intervjun och underlättade transkriberingen och 
analysen av resultatet.   
 
Urvalsmetod 
I denna studie användes tre olika metoder för att värva deltagare; strategiskt urval, 
bekvämlighetsurval och snowball sampling (snöbollsmetoden).  
 
Genom ett strategiskt urval, har man enligt Henricson och Billhult (2012) stor möjlighet att 
finna en grupp som erfarit situationen och kan bidra med informationsrika svar relevanta 
för studiens syfte. Deltagare värvades via mail till verksamhetschefer (Bilaga A) på 
akutmottagningar på två olika sjukhus samt via ett inlägg i Facebookgruppen 
”Sjuksköterskan”1. Verksamhetscheferna föreslog sjuksköterskor passande till studien, 
dessa sjuksköterskor samt de sjuksköterskor som svarade på Facebookannonsen mailades 
information om studiens syfte, metod och urvalskriterier samt tidsaspekt för när 
intervjuerna planerades utföras. Fyra sjuksköterskor replikerade på detta mail och önskade 
delta. Totalt inkluderades fyra deltagare via strategiskt urval. 
 
Två deltagare värvades genom bekvämlighetsurval vilket enligt Polit och Beck (2017) 
innebär att deltagare lättillgängliga och passande till studien värvas. Bekanta som stämde 
in på urvalskriterierna, tillfrågades, och inkluderades i studien. Vidare beskriver Polit och 
Beck (2017) metoden snowball sampling som en spridning av information angående 
studien mellan bekanta.  
                                                
1 Facebookgruppen ”Sjuksköterskan” är en låst grupp avsedd för legitimerade sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter från termin fyra.  
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I denna studie innebar det att en av sjuksköterskorna som intervjuades hänvisade till en 
sjuksköterskekollega som tillfrågades och snowball sampling genererade en deltagare som 
inkluderades i studien. 
 
Urvalsgrupp 
Intervjuer utfördes med sju legitimerade sjuksköterskor, två män och fem kvinnor, som vid 
studiens genomförande var verksamma på fem olika akutmottagningar inom Stockholms 
län samt hade erfarenhet av traumavård. Deltagarna var mellan 32 och 50 år och hade 
jobbat mellan fem och 16 år på en akutmottagning.  
 
Datainsamling 
 
Intervjuguide 
En intervjuguide (Bilaga B) skapades med områden som skulle beröras. Dessa områden 
skapades för att leda intervjuaren genom samtalet och påminna om vilka områden som 
skulle besvaras under datainsamlingen vilket förespråkas av Trost (2010). Dessa områden 
blev bemötandet, delaktighet och miljö, personal och information till närstående. I dessa 
områden skapades exempel på öppna frågeställningar som skulle besvara studiens syfte. 
Frågeställningarna fungerade som stöd för intervjuaren men följde inte en bestämd struktur 
utan anpassades efter deltagarnas svar och situationens gång. En alltför strukturerad guide 
undveks då detta enligt Danielsson (2012) riskerar att interaktionen mellan intervjuaren 
och deltagaren blir hämmad vilket kan leda till mindre detaljerade och innehållsrika svar. 
 
Pilotintervju 
Inledningsvis gjordes en pilotintervju med en sjuksköterska, som uppfyllde våra 
urvalskriterier, för att undersöka om den utarbetade intervjuguiden innehöll relevanta 
frågeställningar utifrån studiens syfte vilket Danielsson (2017) förespråkar. Intervjuguiden 
reviderades efter pilotintervjun. Syftet ändrades och fokus skiftades från sjuksköterskans 
bemötande till sjuksköterskans perspektiv på mötet med närstående. Frågor som inte 
besvarade det nya syftet exkluderades. Pilotintervjun inkluderades i det slutgiltiga 
resultatet eftersom betydande data relevant för syftet framkom under intervjun.  
 
Genomförandet av intervjuerna    
Personliga intervjuer med deltagarna genomfördes i majoriteten av fallen av oss båda där 
intervjuarna ansvarade för olika frågeområden men vid behov ställde följdfrågor vilket 
överensstämmer med Trost (2010) rekommendation. Två intervjuer genomfördes av en 
utav oss eftersom den andre var bekant med deltagarna vilket Trost (2010) ansåg vara en 
nackdel. Intervjuerna har utförts utifrån en semistrukturerad metod genom att ett 
intervjuunderlag med öppna frågor och frågeområden användes som stöd men att frågor 
även anpassades efter situationen och intervjuns gång i enlighet med Danielson (2017).  
 
Efter att deltagaren erhållit skriftlig information om studien (Bilaga C) samt godkänt 
användandet av ljudupptagning, spelades intervjun in på två olika inspelningsanordningar 
vilket rekommenderas av Danielsson (2017) för att säkerhetsställa att data inte försvann.  
 
Intervjuerna hölls på en tyst och avskild plats i enlighet med Trost (2010) inrådan, detta för 
att ljudupptagningen inte skulle störas av andra ljud men också för att intervjudeltagarna 
inte skulle känna sig stressade eller riskera att bli avbrutna under samtalet. Intervjuerna 
avslutades med att fråga om deltagaren hade något ytterligare att tillägga vilket Trost 
(2010) förespråkar.  
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Några av intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser medan några intervjuer 
utfördes på andra platser som bestämts i samråd med deltagarna. 
 
Dataanalys 
 
Transkribering  
Varje intervju transkriberades så snart intervjun var genomförd då mötet ännu inte hunnit 
blekna ur minnet. I analysen transkriberades intervjun fullständigt med de eventuella 
pauser eller skratt som intervjudeltagaren gjorde vilket förespråkas av Henricson och 
Billhult (2012). Vidare beskriver Danielsson (2012) att detta är för att samtliga skiftningar 
i deltagarens berättelse skall kunna följas. Texterna är transkriberade efter det uttalade.  
 
Genomgång av texterna och inspelningarna har genomförts av oss båda för att 
säkerhetsställa att intervjudeltagarnas uttalanden var hederligt utskrivna vilket Kvale och 
Brinkman (2014) förespråkar. 
 
Analys av data 
Efter transkribering skrevs samtliga texter ut på papper och analyserades sedan enligt en 
induktiv kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Danielsson (2017). I enlighet med Polit 
och Beck (2017) har en induktiv ansats använts för att analysera texten förutsättningslöst, 
utan en förutbestämd teori.  
 
Transkriberingarna granskades upprepade gånger av oss båda på var sitt håll. Insamlad 
data som ansågs besvara syftet, meningsenheter, markerades med en överstrykningspenna. 
Data som inte besvarade syftet sorterades bort. Den markerade texten som ansågs besvara 
syftet granskades ytterligare och meningsenheter som ansågs överensstämma med varandra 
samlades ihop i en gemensam färg. Olika områden framträdde och dessa markerades i 
olika färger beroende på områdestillhörigheten. Sedan jämfördes bådas färgmarkeringar 
mot den andres och meningsenheter som inte överensstämde med varandras 
färgmarkeringar diskuterades till dess att enighet rådde. Varje färgmarkering fick en 
etikett, ett ord som betecknade det övergripande innehållet, detta utgjorde en kod. Koder 
som var nära besläktade med varandra bildade ett subtema. De sju subteman som 
framkom; avskild plats, personella resurser, teamarbete, information, otillräcklig 
bemanning, brist på utbildning och avsaknad av information. Dessa subteman bildade 
sedan två teman; förutsättningar i mötet och hinder i mötet. Exempel på analysprocessens 
förfarande presenteras i tabell 1. Teman och subteman presenteras i tabell 2.   
 
Endast det manifesta innehållet beskrevs i resultatet vilket enligt Polit och Beck (2017) 
innebär att ingen tolkning av materialet genomförts utan texterna sammanställs enbart 
utifrån det som uttalades under intervjuerna. Representativa citat som presenteras i 
resultatet har modifierats från talspråk till skriftspråk samt att tilläggsord har raderats för 
att göra citaten mer förståeliga och läsbara vilket Trost (2010) rekommenderar. I vissa citat 
har enstaka ord plockats bort vilket, enligt Karlsson och Institutet för språk och folkminnen 
(2017), markeras med tre punkter. Andra citat har kortats ner vilket visas på följande sätt 
[...]. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Kod Subtema Tema 

[…] att lyssna på dom 
anhöriga, att själv 
behålla lugnet och 
finnas till hands. Det 
känns som att de 
kommer man långt 
med, i många fall. 

 

Förmåga att lyssna 
och finnas till för 

närstående.  

Egenskaper Personella resurser Förutsättningar i 
mötet 

Jag skulle tycka att det 
behövs mer utbildning 
för den som sitter som 
anhörigmottagare[...] 
hur tar man hand om, 
hur ser det ut när man 
hamnar i kris, chock… 

Behov av 
utbildning kring 

mötet med 
närstående 

Utbildning Brist på utbildning Hinder i mötet 

 
Tabell 2. Teman och subteman i resultatet 

Tema Subtema 
 

Förutsättningar i 
mötet 

Avskild plats 
Personella resurser 

Teamarbete 
Information 

 
Hinder i mötet 

Otillräcklig bemanning 
Brist på utbildning 

Avsaknad av 
information 

 
Forskningsetiska överväganden 
 
Gällande forskning som involverar människor finns enligt Helgesson (2006) en del 
aspekter att ta i beaktning för att forskningen skall utföras på ett korrekt sätt så deltagaren 
inte löper risk för skada. Med skada avses fysisk, ekonomisk, social eller psykologisk 
skada. Även deltagarens autonomi och integritet skall respekteras och värnas om i enlighet 
med personuppgiftslagen 1 § (SFS 1998:204). Detta menar Helgesson (2006) innebär att 
deltagarna själva skall tillåtas fatta beslut utan påtryckningar samt att deras personliga sfär 
respekteras och inte överträds utan deltagarens tillåtelse. Forskning med människor 
regleras bland annat av Helsingforsdeklarationen vilken strävar efter att vägleda forskare 
genom de etiska principer som råder inom forskning med människor (World Medical 
Association, 2013).  
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Informerat samtycke 
De etiska principerna följdes genom att informerat samtycke erhölls av samtliga deltagare. 
Detta innebar att deltagarna fick skriftlig information (Bilaga C) om studien på ett sådant 
sätt att de kunde tillgodogöra sig informationen och ställa följdfrågor via mail om de 
önskade. Det tydliggjordes även att deltagandet var frivilligt och att intervjudeltagaren när 
som helst kunde avbryta sin medverkan i studien vilket Helgesson (2006) förespråkar.  
 
Konfidentialitet 
Deltagarnas konfidentialitet säkerställdes genom att personliga data avidentifierades 
genom kodning under analysens process och uteslöts sedan helt i resultatet. 
Materialet hanterades på ett säkert sätt genom att samtliga data sparades på 
lösenordskyddade datorer och texter kodades med datum så att obehöriga inte kunde få 
tillgång till informationen vilket rekommenderas av Sandman & Kjellström (2013). Namn, 
platser och andra detaljer exkluderades i resultatet eftersom detta enligt Giordani, O´Reilly, 
Taylor och Dogra (2007) riskerar avslöja deltagarens identitet eller lokalisation. Insamlat 
materialet användes inte till annat än denna studie och samtlig information raderades efter 
studiens godkännande vilket förordas av Sandman och Kjellström (2013).  
 
För att undvika att deltagarens identitet avslöjas har, i enlighet med Trost (2010), citat 
friserats och tankeljud som exempelvis “eehh” och “öhm” tagits bort så att specifika 
talesätt inte kan härledas till en enskild individ. Detta har dock gjorts med stor försiktighet 
och intervjudeltagarnas uttalanden har beaktats så att de inte tolkades felaktigt vilket enligt 
Kvale och Brinkman (2014) och Trost (2010) kan vara en risk.  
 
RESULTAT   
 
Utifrån dataanalysen framkom två teman; förutsättningar i mötet och hinder i mötet samt 
sju subteman; avskild plats, personella resurser, teamarbete, information, otillräcklig 
bemanning, brist på utbildning och avsaknad av information. 
 
Sjuksköterskorna beskrev att i de flesta fall då en traumapatient inkom till 
akutmottagningen var närstående närvarande under tiden patienten vårdades. Om 
närstående följde med i ambulansen, skjutsade in patienten till akuten eller kom senare 
berodde på situationen. Oavsett hur de tog sig till akutmottagningen tillfrågades närstående 
i de allra flesta fall om de ville närvara i akutrummet under tiden patienten omhändertogs. I 
de fall de inte tillfrågades berodde detta på att läkaren gjorde bedömningen att det inte var 
lämpligt av olika anledningar alternativt att patienten, om denne var vid medvetande, inte 
önskade detta.  
 
Förutsättningar i mötet 

Sjuksköterskorna uppgav att de riktlinjer som fanns kring mötet med närstående var kring 
deras närvaro på akutrummet samt huruvida vårdpersonal avsattes för närstående eller inte. 
I denna studie uppgav samtliga sjuksköterskor att det undvarades vårdpersonal för 
omhändertagandet av närstående. Denne så kallade närståendestödjare, var i de flesta fall 
en undersköterska på akutmottagningen. Närståendestödjarens uppgift var att stödja, 
informera och vara närvarande hos närstående som kunde vara ledsna och frustrerade. 
Detta kunde innefatta att sitta bredvid på akutrummet och förklara det som hände eller 
servera något att äta och dricka inne på samtalsrummet där närstående befann sig om de 
inte närvarade på akutrummet.  
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Faktorer som framkom vara viktiga för att mötet skulle anses som gott, var tillgången och 
närheten till vårdpersonal, att tid fanns för närstående samt att miljön upplevdes som lugn.  
 
Avskild plats 
Samtliga sjukhus hade anvisade platser där närstående hade möjlighet att vistas, avskilda 
samtalsrum reserverade för närstående eller en stol inne på akutrummet där närstående 
kunde sitta under tiden för omhändertagandet av patienten. Möjligheten att ha ett separat 
rum där närstående kunde vistas innebar att närstående kunde komma undan och få lugn 
och ro vilket belystes som viktigt. Om de istället närvarade på akutrummet uppgavs detta 
bidra till minskad oro och ökad känsla av kontroll hos de närstående. 

  
“... jag tror att det de framförallt kan behöva är att få komma undan lite grann om 
de känner att det har varit väldigt mycket som de varit med om [...] det som behövs 
är typ ett… rum där de får komma undan och ta de lite lugnt, de får välja själva om 
de... vill sitta här ensamma eller om de vill ha med sig någon personal här inne 
samt att någonting att äta kan vi ju alltid erbjuda. Då känner jag att då har vi ändå 
gjort de vi kan.” 

 
Att ha en plats anvisad för närstående beskrevs som viktigt även för att vårdpersonalen 
skulle kunna arbeta ostört med patienten utan att närstående skulle vara i vägen. Det 
belystes också att det kunde finnas både för- och nackdelar med att ha den närstående 
närvarande. En av fördelarna betraktades vara att närstående kunde redogöra för patientens 
situation om information fattades vårdpersonalen, detta kunde exempelvis vara information 
om allergier, överkänsligheter eller tidigare sjukdomar. Även i de fall närstående kunde 
erbjuda patienten stöd ansågs det betydelsefullt att de var närvarade. 
 
Personella resurser 
Mental förberedelse lyftes som en viktig aspekt för att kunna vara en bra 
närståendestödjare och kunna erbjuda ett gott bemötande. Detta nåddes genom att ha 
yrkeslivserfarenhet och beredskap för att hantera krissituationer. För att vårdpersonalen 
skulle kunna stödja närstående krävdes det att närståendestödjaren själv inte kände sig 
främmande eller obekväm i situationen.  
 
Vidare beskrevs medmänsklighet som en viktig faktor där förmågan att sätta sig in i 
personens situation och möta denne med värdighet och respekt var betydande. Personliga 
egenskaper som ansågs viktiga för ett gott möte var enligt sjuksköterskorna att 
närståendestödjaren behöll sitt lugn, var professionell, hade en bra kommunikation samt 
stor empatisk förmåga. 
 

“[…] att lyssna på dom anhöriga, att själv behålla lugnet och finnas till hands. Det 
känns som att de kommer man långt med, i många fall.” 

 
Även förmågan att känna in individernas behov i olika situationer ansågs väsentligt då 
dessa behov ofta kunde variera och skilja sig åt. Alla närstående var enligt 
sjuksköterskorna inte i behov av någon att prata med utan behövde bara någon som var 
närvarande. Vissa närstående hade andra behov och önskade inte att vårdpersonal var 
närvarande överhuvudtaget. Att läsa av dessa behov och anpassa omhändertagandet till 
situationen ansågs därmed avgörande för att närstående skulle mötas på ett sätt som 
subjektivt upplevdes som gott.  
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Teamarbete 
Under en av intervjuerna framkom även aspekten kring storleken på sjukhuset, där 
sjuksköterskan i fråga menade på att arbetssättet och teamarbetet kunde variera beroende 
på hur väl vårdpersonalen kände varandra och varandras arbetssätt. Sjuksköterskan menade 
på att vårdpersonalen på ett mindre sjukhus arbetar i tajtare team, är medvetna om 
varandras styrkor och svagheter vilket gör det lättare att stödja varandra där det behövs. 
Patient och närstående slipper därmed bli lidande på grund av obalans i personalgruppen. 
 
Sjuksköterskorna uppgav även att samtliga sjukhus på något sätt hade kontakt eller 
samarbete med kuratorer, präster eller diakoner som kunde tillkallas om behov av utökad 
stöttning, samtal eller krishantering fanns. Omfattningen av samarbetet och hur ofta de var 
i tjänst kunde variera. I de flesta fall fanns kuratorerna endast tillgängliga på kontorstider 
medan prästerna och diakonerna kunde tillkallas oavsett tid på dygnet.  
 

“[…] man kan få stöd av kuratorer, präster och så. Som har erfarenhet av 
krishantering. Vi har en jättebra diakon kopplad till akutmottagningen som är 
utbildad i krishantering… Hon är fantastisk! Hon kan även komma i extrema fall, 
hon har ju jourtid. […] Åh man behöver ju inte vara troende för att gå till henne 
eller att hon kommer.” 

 
På ett av sjukhusen arbetade kuratorer tillsammans med närståendestödjare, där de med 
jämna mellanrum träffades och hade samtal, liknande debriefing. Kuratorerna kunde även 
erbjuda handledning som handlade om bemötande exempelvis krishantering. 
Närståendestödjare fick vid dessa tillfällen möjlighet att diskutera svåra och tuffa 
händelser.�
 
Information 
Då närstående ofta upplevdes som mer chockade än patienten var de beroende av 
information på ett tydligt och sakligt sätt för att kunna tillgodogöra sig den. Informationen 
som gavs under traumasituationen var alltid av muntlig karaktär, detta för att dessa 
specifika, händelserika och ofta stressfulla situationer gjorde det svårt att delge information 
på annat sätt. Sjuksköterskornas önskan var att informationen som delgavs närstående 
skulle vara relevant och framföras på ett tydligt sätt även för någon som inte arbetade inom 
vården.  
 

“[Viktigt för ett bra bemötande är] att man är tydlig i sin kommunikation […] rak 
och tydlig, inte kylig men saklig, de lugnar en anhörig mer än och va såhär ojande 
och puttinuttig och förstärka mer den jobbiga känslan.” 

 
Vissa sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ytterligare vårdpersonal närvarade när 
läkaren delgav närstående information. Detta för att den som närvarande senare kunde 
återberätta eller upprepa informationen om närstående var i behov av detta. Ett av 
sjukhusen hade som rutin att de alltid försökte vara två vid informationslämningen. 
Närståendestödjaren utgjorde en viktig del genom att vara närvarade tillsammans med 
närstående då de under arbetets gång kunde förklara för närstående vad det var som 
skedde, vilka undersökningar som gjordes och varför detta gjordes. 
 

“Dels förklara vad de är som händer hela tiden inne på akutrummet, för jobbar 
man inte inom vården så kan de ju vara otroligt märkliga ljud och det kan se 
väldigt brutalt ut, så man informerar hela tiden.” 
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“[...]att ha en uska [Undersköterska] eller nått bredvid sig som hela tiden kan 
förklara nu händer det här, nu gör dom de här...är ju de absolut optimala. Inte att 
de sitter själva på en stol utan att det faktiskt står någon bredvid.” 

 
De flesta sjuksköterskorna ansåg att information gavs fortlöpande och vid upprepade 
tillfällen, detta poängterades vara viktigt oavsett om närstående befann sig på akutrummet 
eller i samtalsrummet. Även att fråga närstående om de hade förstått eller om de undrade 
över något ifall de själva inte tordes fråga. Detta för att de inte skulle gå runt och fundera 
över saker som gjorde dem oroliga.  
 
Hinder i mötet 

I samtliga intervjuer så beskrevs det att närstående tillfrågades om de ville närvara på 
akutrummet. Faktorer som kunde utgöra hinder i dessa situationer var att närstående kunde 
var mycket chockade vilket betraktades som en nackdel eftersom de enligt sjuksköterskan 
snarare innebar belastning än en tillgång i dessa fall.  
  

“Men de kan ju lika gärna då va så pass chockade att de blir en belastning, då 
måste vi ju hjälpa dem också såklart men de tar ju våra resurser i så fall.” 

 
Även vid komplicerade fall där misstanke om brott fanns eller i de fall då närstående 
emotionellt inte klarade av att hantera situationen på akutrummet var det inte lämpligt att 
de var närvarande. 
 
I flera av intervjuerna framkom också att läkaren i slutänden var den som beslutade om 
närstående kunde vara med inne på akutrummet. Vissa sjuksköterskor upplevde att läkaren 
motsatte sig att närstående skulle delta på grund av att denne ansåg att vårdpersonalen inte 
kunde utföra sitt arbete om närstående närvarande. Detta trodde sjuksköterskan berodde på 
avsaknad av rutiner samt brister i arbetssättet kring hur närstående skulle bemötas och vad 
de skulle erbjudas i dessa situationer. Sjuksköterskan menade att dessa fall fick diskuteras 
med den som var ansvarig, för att värna om den närståendes önskan att närvara. 
 
Otillräcklig bemanning 
Den undersköterska som ansvarade för närståendestödet utsågs oftast i början av varje pass 
och var då anvisad att vara närståendestödjare om behovet fanns. När behov av 
närståendestödjare uppstod var tanken att denna undersköterska skulle bli frikopplad från 
övriga patienter. De flesta av sjuksköterskorna upplevde dock att bemanningen var ett 
problem när det gällde närståendestödet då det på vissa sjukhus, trots riktlinjer, inte alltid 
fanns resurser för att ha en vårdpersonal tilldelad närståendestödet eller så blev en annan 
funktion lidande för att närståendestödet skulle bemannas. 
 

“Det beror ju…som sagt helt på hur bemanningen på akuten ser ut den dagen, är 
det en natt liksom och vi bara är fyra stycken alltså då kan man kanske inte tilldela 
en till anhöriga… Då får man liksom lösa det på annat sätt.” 
 

Det framkom i flera intervjuer med sjuksköterskorna att den största anledningen till att 
närståendestödet bemannades med undersköterskor var för att det inte var fysiskt möjligt 
att placera sjuksköterskor på positionen på grund av sjuksköterskebristen.  
 



 18 

Hur mycket sjuksköterskorna var delaktiga kring närstående och informationen till dem 
berodde mycket på situationen inne på akutrummet. Personaltäthet och graden av stress var 
faktorer som kunde påverka. Vissa sjuksköterskor uppgav att de alltid försökte presentera 
sig och etablera en kontakt med närstående medan andra sade att det var först efteråt, när 
patienten skulle upp till avdelningen eller hade avlidit som de hade tid för närstående. I de 
fall där sjuksköterskan tyckte att det var viktigt att inte släppa ansvaret kring närstående 
upplevde de situationen som mycket stressande och påfrestande om närstående inte var 
närvarande inne på akutrummet. De uppgav då att de tvingades springa fram och tillbaka 
mellan akutrummet och samtalsrummet vilket skapade en känsla av splittring och stress.  
 
Brist på utbildning 
Sjuksköterskorna i studien uttryckte en önskan om utbildning i hur man möter människor 
till alla som arbetade på akutmottagningen. Bland annat lyftes att de som inte hade 
utbildning upplevdes som osäkra och själva ofta kände att de inte räckte till i situationen. 
Helst önskade sjuksköterskorna att erfarna undersköterskor tilldelades posten som 
närståendestödjare, detta för att de behövde medicinsk kompetens, tillräcklig information 
och kunskap kring fallet för att kunna möta närstående på ett tillfredställande sätt. Tyvärr 
var det inte alltid möjligt att placera erfarna undersköterskor på positionen på grund av 
bemanningssvårigheter samt hög personalomsättning.  
 

“[…] det är som sagt alltid bra att…ha någon slags kompetens, det märker man 
ibland kan man kan bli inslängd, som inte är van att vara anhörigstöd… då kan de 
känna att de inte riktigt räcker till. Så någon slags grundläggande utbildning är 
alltid bra att ha.” 

 
Flertalet sjuksköterskor menade på att utbildning var en viktig faktor i mötet med 
närstående då grundläggande kunskaper och erfarenheter inom exempelvis kommunikation 
och krishantering kunde förbättra mötets kvalitet.  
 
Avsaknad av information 
Samtliga sjuksköterskor ansåg att informationsöverföringen var central och betydelsefull i 
mötet men upplevde ofta att information inte gavs i tillräcklig utsträckning samt kunde 
uppfattas som svårförståelig på grund av de medicinska termer som användes. Några av 
sjuksköterskorna ansåg att läkarna ofta informerade på ett sådant sätt som sedan gjorde att 
sjuksköterskan eller närståendestödjaren fick översätta informationen för att den skulle bli 
förståeligt för närstående. 
 

“Det bristande nu är liksom att läkarna kommer fram till dem och bombarderar 
dem med 400 miljoner facktermer […]” 

 
Vidare beskrev sjuksköterskorna att läkarna inte alltid hade möjlighet att informera 
närstående i tillräcklig utsträckning och menade då att det var svårt att bemöta närstående 
och ge adekvat information kring situationen. Några sjuksköterskor menade att de blev 
ställda mot väggen av närståendes frågor när de inte kunde eller fick lämna ut viss 
information, eftersom detta var läkarens uppgift. 
 

“[…] så har jag gått in och pratat med anhöriga och då… kan det dyka upp 
jättemycket medicinska frågor som inte ens jag kan svara på [...]. Och ibland är 
det ju liksom vissa frågor som jag kan svara på men det är faktiskt läkaren som ska 
svara på dem för sen så kan de ju komma sju miljoner följdfrågor.” 
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Det som framkom under intervjuerna var att alla sjukhusen hade skriftlig information att 
delge närstående i händelse av dödsfall, i form av en broschyr, men inte specifikt vid 
trauma. Några av sjuksköterskorna hade önskat att de fanns mer utarbetad skriftlig 
information anpassat för traumasituationen, framförallt om vart närstående kunde vända 
sig om de var i behov av mer stöd. Detta för att vissa närstående förblev lugna under hela 
vårdtillfället men reagerade några dagar senare och då saknade stöd.  
 
DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion  
 
Syftet för denna studie anses besvarats genom att presenterat resultat beskriver faktorer 
som utgör förutsättningar för ett gott möte med närstående avseende miljö, teamarbete och 
informationsöverföring. Samt beskriver faktorer som utgör hinder i mötet; otillräcklig 
bemanning, brist på utbildning och avsaknad av information. 
 
För att ett möte skall betraktas som gott är det många faktorer som är betydande. Dessa 
faktorer är mer eller mindre beroende av varandra men spelar en lika betydelsefull roll i 
mötet. Det går därför inte att tänka på denna studies resultat som enskilda faktorer utan 
helheten bör beaktas för att närståendes möte ska betraktas som fullgott. Redan 1989, 
1990, 1991 och 1994 belystes problemet kring närståendes bristande omhändertagande av 
Hopkins (1994), Kleeman (1989), Kupferschmid et al. (1991) och Schlump - Urquhart 
(1990). Trots att lång tid har passerat sedan dess uppmärksammas fortfarande liknande 
problem inom sjukvården och även resultatet i denna studie bekräftar tidigare 
forskningsresultat.  
 
Ur resultatet framkom att personella resurser ansågs vara viktiga för att ett möte skulle 
uppfattas som gott. Dessa var att vårdpersonalen behöll sitt lugn, var empatiska, visade 
respekt och medmänsklighet, lyssnade och försökte förstå närstående i situationen.  
Även Hopkins (1994) och Kleeman (1989) menar på att lugn, förmåga att lyssna och att 
försöka förstå är viktigt i mötet. Hayes (2010) och Schlump - Urquhart (1990) beskriver 
respekt och vänlighet gentemot närstående som centralt. De faktorer som lyfts som viktiga 
av de intervjuade sjuksköterskorna kan förslagsvis uppnås genom ökad utbildning och 
erfarenhet av traumasituationer och omhändertagande av närstående. Andra faktorer som 
framkom i resultatet var att om närstående inte närvarade på akutrummet fanns anvisade 
platser, samtalsrum, för dem att vistas på. Sjuksköterskorna belyste då vikten av att denna 
plats skulle vara avskild och lugn vilket också överensstämmer med Azoulay et al. (2005) 
beskrivning av att den avskilda platsen spelar en betydande roll för att minska oro och 
ångest hos närstående. En avskild plats för närstående där de i lugn och ro kan bearbeta 
händelsen är av största vikt för att minska risken för psykiskt trauma hos närstående 
(Azoulay et al., 2005; Hayes et al., 2010; Kupferschmid et al., 1991; Verharen et al., 2015). 
I längden förmodas ett pyskiskt trauma innebära stora kostnader för samhället och ökat 
lidande för de inblandade individerna vilket möjligen kan undvikas genom utvecklandet av 
omhändertagandet av närstående.  
 
Teamarbetet belystes som viktigt i resultatet då vissa sjuksköterskor uppgav att mindre 
sjukhus där teamarbetet upplevdes starkare, relaterat till ett team med stark 
sammanhållning, resulterade i ett bättre möte med närstående. I enlighet med Santos et al. 
(2016) beskrivning så förefaller ett gott teamarbete öka möjligheterna till att närstående 
möts och omhändertas på ett fullgott vis. 
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Vidare beskriver Härgestam et al. (2016) och SSF (2017) att teamarbetet spelar en 
betydande roll inom kommunikationen och informationsöverföringen. Gay et al. (2009) 
menar på att detta gäller både kommunikationen inom teamet samt mellan vårdpersonal, 
patient och närstående. I resultatet lyfts kommunikationen ofta som bristande då den dels 
sker i otillräcklig utsträckning samt på ett svårförståeligt sätt. I enlighet med Härgestam et 
al. (2016), SSF (2017) och Gay et al. (2009) förefaller det finnas förbättringspotential för 
informationsöverföringen då detta kan minimera risken för missförstånd inom teamet, öka 
patientsäkerheten samt förbättra informationsöverföringen mellan vårdpersonal och 
närstående.   
 
Vidare beskrevs i resultatet att befintliga riktlinjer kring mötet inte alltid var möjliga att 
implementera i arbetssättet på grund av exempelvis personalbrist. Hayes et al. (2010) 
menar på att närstående ofta blir lidande då stöd inte kan erbjudas i tillräcklig utsträckning. 
Clukey et al. (2009) och Hopkins (1994) beskriver också att stress, tidsbrist och bristande 
uppmärksamhet är faktorer som påverkar mötet negativt. Spekulationen är att dessa 
faktorer riskerar öka om bemanningen är otillräcklig då det ökar belastningen på den 
befintliga personalstyrkan vilket i sin tur troligtvis riskerar mötets kvalitet. Vid bemanning 
av akutmottagningen bör inte enbart patientflödet beaktas utan resurser för närstående 
inkluderas då dessa ofta är närvarande och bör ses som en del av patientens vård vilket 
också SSF (2015) belyser vikten av. Istället för att betraktas som sekundärt drabbade visar 
resultatet att närstående i vissa fall ses som en resurs på akutrummet då de kan bidra med 
information gällande patienten. Detta överensstämmer med SSF (2015) beskrivning av 
förväntningen vårdpersonalen har på de närstående; att de skall vara en informationskälla. 
Denna inställning kan i sin tur anses spela en betydande roll för hur omhändertagandet av 
närstående utvecklas. Genom att närstående ses som en informationskälla riskerar deras 
behov bli ouppmärksammade och deras omhändertagande otillräckligt.   
 
På grund av att det i majoriteten av fallen var undersköterskorna som ansvarade för 
omhändertagandet belyste sjuksköterskorna vikten av dessa undersköterskor skulle ha 
erfarenhet och utbildning kring detta för att kunna möta upp behoven. Detta kunde 
exempelvis vara utbildning inom kommunikation och krishantering enligt dem. I flertalet 
av fallen var dock utbildningen för undersköterskorna som placerades som 
närståendestödjare bristfällig. Vidare beskriver Watson (1993) att vårdpersonalens uppgift 
är att uppfatta och möta individernas behov och för att göra detta krävs kunskap om hur 
dessa behov tillfredsställs. Även Andersson (2013) menar på att tillfredsställandet av 
behov är viktigt men beskriver då att kommunikationen har en betydande roll för att kunna 
göra detta. Både erfarenhet och kompletterande utbildning lyfts som viktiga aspekter för att 
kunna uppmärksamma och tillfredsställa behov som uppstår. Sjuksköterskornas förslag om 
utökad utbildning inom kommunikation och krishantering förefaller högst relevant då 
kommunikationen är betydelsefull i mötet och även den faktor som oftast belyses som 
bristande enligt Gay et al. (2009). Även utbildning inom krishantering kan vara betydande 
för att nå en ökad förståelse om krisreaktionens faser och behov. Känslor som chock, stress 
och rädsla påverkar hur individen reagerar och i vilken utsträckning information kan 
tillgodogöras. Yrkeslivserfarenhet i kombination med utbildning gav en ökad mental 
förberedelse att hantera krissituationer enligt resultatet.  
Detta styrker Watson (1993) som menar på att vårdpersonalens sinnestillstånd och 
engagemang till stor del påverkar mötet. En fundering är om avsaknad av erfarenhet kan 
leda till att undersköterskan är upptagen med att hantera sina egna känslor och därmed kan 
fokus tas från närstående. Ökad erfarenhet av traumasituationer skulle istället bidra till att 
undersköterskan med ökad lätthet kan förklara det som händer.  
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Detta eftersom undersköterskan själv inte känner sig osäker i situationen på grund av 
bristande erfarenhet. I resultatet framkom det att närståendestödjare hade kontinuerliga 
möten tillsammans med kuratorer i utbildningssyfte och för debriefing. Dessa tillfällen 
avsågs att öka kunskaperna kring mötet med närstående hos närståendestödjarna samt 
tillåta närståendestödjarna reflektera över situationer som uppstått. Även Gay et al. (2009) 
belyser vikten av samarbete med exempelvis kuratorer för att möta upp behoven inom 
vården. Vidare menar studien att kuratorernas utbildning innefattar viktiga komponenter 
inom krishantering, bemötande och kommunikation. Samarbete mellan kuratorer och 
närståendestödjare kan anses öka möjligheterna till interna utbildningar som avser att 
utvidga närståendestödjarens kunskaper inom dessa områden och därmed förbättra mötets 
kvalitet.  
 
Resultatet visade att närståendestödet kallades in när behov hos närstående fanns. 
Funderingen kring detta är vem det egentligen är som avgör när behov av stöd hos 
närstående finns. Donaldson-Andersen (2017) förklarar att sjuksköterskan bör ha en god 
förståelse för att människor hanterar händelser olika och därmed ha förmågan att uppfatta 
aktuella behov och sinnesstämningar. I relation till detta är situationen på akutrummet i 
många fall mycket stressig och samtlig personal är upptagen med sin uppgift kring 
patienten, där närstående ibland hamnar i skymundan. I resultatet framkom att 
sjuksköterskorna mer sällan var involverade i omhändertagandet av närstående och 
Donaldson – Andersen (2017) teori om att sjuksköterskan skall uppfatta behov anses 
därmed spricka. Tydlig struktur i arbetssättet kring vem som tar första kontakten med 
närstående för att bedöma deras behov förefaller betydande för att närståendes behov inte 
ska riskera att bli försummade.  
 
Metoddiskussion 
 
Kvalitativ metod valdes för att utföra denna studie då önskan var att ta del av 
sjuksköterskors erfarenheter och berättelser om ämnet för att få bred kunskap och djup 
förståelse som svar på syftet vilket enligt Henricson och Billhult (2012) också definierar 
den kvalitativa designen. I databassökningar som genomfördes återfanns endast liten 
mängd data kring ämnet vilket hade gjort en kvantitativ litteraturstudie svår att genomföra. 
En litteraturstudie hade enligt Polit och Beck (2017) inte heller kunnat bidra med det djup 
inom ämnet som vi efterfrågade. Även om resultatet enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
inte går att generalisera, på grund av vald metod har vi en förhoppning att fynden, som till 
stor del överensstämmer med bakgrundsfakta, kan anses överförbara till organisationerna. 
Då sjuksköterskor från fem olika akutsjukhus i Stockholms län intervjuades hoppas vi att 
risken minimerats att resultatet enbart redovisar den enskilda enhetens arbetssätt. Vi är 
dock medvetna om att deltagarnas utsagor kan vara kopplade till den enskilda individens 
arbetssätt och därmed inte nödvändigtvis behöver vara representativt för den 
akutmottagningen individen arbetade på.  
 
Denna studie använde sig bland annat av bekvämlighetsurval vilket enligt Polit och Beck 
(2017) anses vara den svagaste metoden i en kvalitativ studie på grund av risken för 
urvalsbias. Genom bekvämlighetsurvalet har deltagare som funnits lättillgängligt 
inkluderats vilket innebär att inget kriterium avseende kön eller ålder har uttalats vilket 
medför en risk att urvalet inte blir tillräckligt representativt. Bekvämlighetsurval medför 
även att deltagarna är valda efter erfarenhet vilket kan medföra att urvalet inte blir 
representativt för alla sjuksköterskor på en akutmottagning.  
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Dock menar Polit och Beck (2017) att denna typ av urval medför att deltagarna bidrar med 
erfarenheter som i sin tur hjälper oss att besvara syftet vilket anses vara av störst betydelse. 
Genom användandet av olika urvalsmetoder, i vårt fall tre, kan möjligtvis en större 
variation av deltagare nås vilket enligt Malterud (2014) ökar trovärdigheten samt minskar 
risken för bias.  
 
En pilotintervju genomfördes och revideringar av intervjuguiden gjordes efter denna. Detta 
kan enligt Trost (2010) betraktas som en nackdel då denna intervju kan skilja sig från 
övriga intervjuer svarsmässigt. Detta kan ha påverkar resultatet på så vis att svaren på 
frågorna har en annorlunda vinklig jämfört med de intervjuer som gjorts efter revideringen.  
Vad vi kan se har dessa justeringar i intervjuguiden inte påverkat intervjun till den grad att 
resultatet fått en annan betydelse då ingen av de större frågorna exkluderades utan endast 
mindre justeringar inom frågeområdena utfördes för att bättre svara på syftet. Innehållet i 
intervjun var relevant till syftet och innehöll betydande material och intervjun valdes därför 
att inkluderas i resultatet. 
 
I två intervjuer var en av intervjuarna bekant med deltagarna, i dessa intervjuer har den 
som inte varit bekant med deltagarna utfört intervjuerna självständigt vilket Trost (2010) 
rekommenderar. Detta ur en etisk synpunkt då risken att deltagaren inte vill eller törs 
uttrycka sig fritt bör beaktas relaterat till bekantskapen. Genom att intervjupersonerna inte 
varit bekanta med varandra ökade chansen för öppna och ärliga svar. Övriga fem intervjuer 
har utförts av oss båda vilket inneburit att data lättare kunnat tydas då båda kunnat minnas 
vad som sades och tillsammans tolka eventuellt kroppsspråk och ordlös kommunikation. 
Detta kan ha medfört att analysprocessen underlättades, vilket enligt Henricson och 
Billhult (2012) är en fördel. Att vara två samspelta personer som utför intervjuerna menar 
Trost (2010) kan leda till bättre och ökad informationsmängd. Dock kan två intervjuare 
medföra att deltagaren upplever sig vara i underläge, då två intervjuare kan uppfattas ha en 
maktposition vilket anses vara en nackdel. När ämnen som inte har personlig anknytning 
till deltagaren diskuteras, likt denna studie, kan två intervjuare snarare ses som en 
kompletterande enhet vilket enligt Trost (2010) kan underlätta samtalsdynamiken.  
 
Valet av intervjuplats bestämdes i samråd med deltagarna. Samtliga intervjuer 
genomfördes på avskilda och tysta platser vilket minskade risken att bli avbrutna samt 
säkerställde att inspelningarna inte stördes av andra ljud, detta i enlighet med Polit och 
Beck (2017). Trots detta blev två av intervjuerna störda av att personer kom in i 
intervjurummet. Vi upplevde inte att detta påverkade samtalsdynamiken eller upplevdes 
som stressande för deltagaren varpå vi valde att fortsätta intervjun enligt plan. Samtliga 
intervjuer spelades även in. Detta kan deltagarna uppleva som obehagligt vilket kan 
påverka svarens djup enligt Trost (2010). Genom att inspelning sker kan intervjuaren 
fokusera på intervjuns utförande och deltagarens berättelse vilket gör att ökad förståelse för 
deltagarens beskrivning kan uppnås. Polit och Beck (2017) menar också att intervjuer skall 
spelas in för att deltagarnas redogörelse för fenomenet återberättas på ett korrekt sätt. Vad 
vi kan se så har inget av ovanstående påverkat intervjun till den grad att svaren har 
påverkats.  
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Slutsats  
 
Faktorer som förefaller viktiga i mötet med närstående är att närstående själva får 
möjligheten att påverka i vilken omfattning de närvarar på akutrummet. Att närstående får 
en tydlig och lättförståelig information samt en lugn miljö kan bidra till minskad oro. För 
att tillmötesgå detta krävs utbildning för vårdpersonalen, ett starkt teamarbete med god 
kommunikation sinsemellan samt att bemanningen tillåter att tid kan avsättas för 
närstående. Flertalet faktorer har framkommit ur resultatet vilka förefaller påverka samt 
vara beroende av varandra för att mötet skall uppfattas som gott. Ett gott möte minskar i 
sin tur risken att ett psykiskt trauma senare utvecklas.  
 
Fortsatta studier  
En observationsstudie kan förslagsvis genomföras på akutmottagningen för möjligheten att 
undersöka och beskriva mer precist inom vilka områden omhändertagandet brister och kan 
förbättras. Fortsatta studier kan mynna ut i förslag för hur arbetssättet kring mötet med 
närstående kan utformas i likhet med de riktlinjer vi har sett finns vid hjärtstopp. Även 
informationsmaterial innehållande de mest grundläggande delarna inom 
traumaomhändertagandet och information om vart närstående kan vända sig i behov av 
hjälp eller stöttning skulle med stöd av ytterligare forskning kunna utformas.  
 
Klinisk tillämpbarhet 
Då föreliggande studie beskriver faktorer relevanta i mötet, hoppas vi att studien skall 
underlätta identifieringen av brister och styrkor på akutmottagningarna som i sin tur kan 
ligga till grund för utvecklandet av närståendes möte och tillvaro på akutmottagningen.  
Vidare framkom positiva fördelar med samarbete med andra professioner som exempelvis 
kuratorer där debriefing och utbildning i samverkan kunde utveckla närståendestödet. 
Detta skulle vi önska se implementeras i arbetssättet i större utsträckning vid 
akutmottagningar i Sverige.  
 
Speciellt tack 
Vi vill avsluta med ett stort tack till alla sjuksköterskor som ställt upp som 
intervjudeltagare och delat med sig av sina erfarenheter i denna studie. Tack till de sjukhus 
som underlättat vårt arbete genom ett välfungerande samarbete. Och till sist vill vi tacka 
vår handledningsgrupp och handledare för givande och utvecklande samarbete.
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BILAGA A 
                                                            Stockholm 2017-11-02 

  
Till verksamhetschef  
NN 
Akutkliniken, XXSjukhuset 
  
Vi heter Jenny Axelsson och Andrea Holmström och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 
15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör vårdpersonalens bemötande av 
närstående till patienter som utsatts för trauma (var god se nästa sida för sammanfattning 
av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra 
intervjuer av sjuksköterskor som arbetar vid akutkliniken, XX sjukhus. 
  
Om Du godkänner att studien genomförs vid akutkliniken, är vi tacksamma för din 
underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 
dig tveksam till att studien genomförs vid akutkliniken vi tacksamma för besked om detta. 
Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller 
vår handledare. 
  
Vänlig hälsning 
  
Andrea Holmström                                               Jenny Axelsson 
Telefon: 070 – XXX XX XX                                     Telefon: 070 – XXX XX XX 
Mailadress: XXXX                       Mailadress: XXXX 
  
Handledare: Sara Heldring 
Telefon: 08-XX XX XX 
Mailadress: XXXX 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 II 

Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll 
  
Arbetets titel: Sjuksköterskans upplevelse av mötet med närstående vid trauma på 
akutmottagningen.  
  
Problemområdet som identifierats är att närstående kommer i andra hand vid trauma vilket 
ofta leder till stress, oro och lidande. Syftet är därför att beskriva faktorer som påverkar 
mötet med närstående till patienter som vårdats för trauma på en akutmottagning. 
  
Vi avser att undersöka: 
-    Hur närstående bemöts vid trauma. 
-    Vilka verktyg som behövs för att bemötande närstående på ett gott sätt. 
-    Hur bemötandet kan förbättras  
   
Vi avser att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där vi gör ett 
strategiskt urval för att finna deltagare som har erfarenhet av närståendestöd vid trauma 
och därmed kan bidra med kunskap och information till studien. Samtalen kommer att 
spelas in. Samma intervjuunderlag kommer att användas vid samtliga intervjuer och 
resultaten kommer sedan sammanställas i teman. 
  
Deltagandet är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sitt deltagande. Samtliga 
uppgifter som fås genom intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och samtliga 
uppgifter raderas efter studiens godkännande. 
  
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och kommer att pågå fram till den 22 januari, 2018. 
Intervjuerna planeras att genomföras under november-december, 2017. 
 
Jag godkänner härmed att Jenny Axelsson och Andrea Holmström får utföra studien 
”Sjuksköterskans bemötande av närstående vid trauma” på kliniken under tidsperioden 
november-december 2017. 
  
  
__________________________ 
Ort, datum 
  
__________________________ 
Namnteckning, Verksamhetschef 
  
__________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 III 

BILAGA B 
 
Intervjuguide  
 
Berätta kortfattat hur processen ser ut när ni får ett traumalarm, från början till slut. 
  
Bemötandet 
Finns riktlinjer för hur bemötandet av närstående ska ske på din avdelning? 
  
Hur anser du att närstående bemöts vid trauma idag? 
  
Hur vill du som sjuksköterska att bemötandet ska se ut? 
  
Vilka faktorer anser du vara viktiga för att ge ett gott bemötande? 
  
Delaktighet och miljö 
Upplever du att närstående får möjligheten att närvara om så önskas? 
  
Var befinner sig de närstående under tiden patienten befinner sig i traumarummet om de 
inte närvarar i traumarummet? 
   -     Hur ser den platsen ut? Vart ligger den? 
  
Personal 
Finns personal avsatt för stötta närstående? Om ja, vilken yrkeskategori har dessa och har 
de någon speciell utbildning för att ta hand om närstående? 
  
Anser du att de skulle varit skillnad om en ssk/usk tog hand om anhöriga? 
  
Vilka aspekter/kunskaper anser du är viktiga att tänka på/ha vid bemötande av närstående i 
dessa situationer? 
  
Information till närstående 
  
Får närstående stöd, och i sånt fall hur? 
  
Hur mycket information delges de närstående? 
 
Hur ser informationsmaterial riktade mot närstående som närvarar vid Trauma ut? 
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      BILAGA C 

 
Förfrågan om deltagande i kvalitativ studie 
  
Vi heter Jenny Axelsson och Andrea Holmström och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 
15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör närståendestöd vid trauma. Vi är 
därför intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån 
följande kriterier; arbetar på akutmottagning i Stockholms län, har erfarenhet av 
traumavård samt är svensktalande.  
  
Problemområdet som identifierats är att närstående får ett sekundärt omhändertagande vid 
trauma vilket ofta leder till stress, oro och lidande. Syftet är därför att beskriva faktorer 
som påverkar mötet med närstående till patienter som vårdats för trauma på en 
akutmottagning. 
  
Vi avser att undersöka: 
-    Hur närstående bemöts vid trauma. 
-    Vilka verktyg som behövs för att bemötande närstående på ett gott sätt. 
-    Hur bemötandet kan förbättras  
 
Vi avser att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där vi gör ett 
strategiskt urval för att finna deltagare som har erfarenhet av närståendestöd vid trauma 
och därmed kan bidra med kunskap och information till studien. Samtalen kommer att 
spelas in om deltagaren godkänner detta. Samma intervjuunderlag kommer att användas 
vid samtliga intervjuer och resultaten kommer sedan sammanställas i teman. 
  
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och kommer att pågå fram till den 22 januari, 2018. 
Intervjuerna planeras att genomföras under november-december, 2017. 
  
Deltagandet är frivilligt och det går att när som helst avbryta sitt deltagande. Samtliga 
uppgifter som fås genom intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Samtliga uppgifter 
raderas efter studiens godkännande. 
  
Med vänlig hälsning 
Sophiahemmet Högskola 
  
  
Jenny Axelsson,  
Telefon: 070-XXX XX XX 
Mailadress: XX 
  
Andrea Holmström 
Telefon: 070-XXX XX XX 
Mailadress: XX 
 
  
Handledare: Sara Heldring 


