
 

 

 

 

 

 

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKANS 
OMHÄNDERTAGANDE AV TRAUMAPATIENTER 

En litteraturöversikt 

 

FACTORS THAT AFFECT NURSES’ CARE OF TRAUMA PATIENTS 

 A literature review 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård, 60 högskolepoäng 
Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 
Avancerad nivå 
Examensdatum: 2019-06-14 
Kurs: Ht17 
 
Författare:  Handledare: 
Moa Nilsson  Taina Sormunen 
  
Elina Bådagård Examinator:  
 Maria Jirwe 



 

 

SAMMANFATTNING 
 
Trauma är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga vuxna i Sverige.  
Traumapatienter definieras som personer som utsatts för allvarlig eller livshotande skada i 
samband med yttre våld och omhändertas på sjukhus. Förutom stort lidande för individen 
orsakar trauma även höga kostnader för samhället, då det krävs stora resurser för hälso- och 
sjukvården. Omvårdnaden av traumapatienter är komplex och krävande och sjuksköterskan 
har ett stort ansvar för att bedriva säker och personcentrerad vård av traumapatienter.  
 
Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av 
traumapatienter inom akutsjukvård. 
 
En litteraturöversikt genomfördes för att besvara studiens syfte. Sökningar utfördes i 
databaserna PubMed och Cinahl. 17 vetenskapliga artiklar, publicerade 2008–2018 
inkluderades i studien efter kvalitetsgranskning. En integrerad analys genomfördes för att 
analysera och syntetisera de inkluderade artiklarna.  
 
Två övergripande dimensioner framkom; Faktorer som försvårar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter och Faktorer som underlättar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter. Fem kategorier presenteras under vardera dimension. 
Kategorier tillhörande de försvårande faktorerna var: komplexiteten i trauma, ansträngd 
arbetsmiljö, bristande kommunikation och dysfunktionellt teamarbete, bristande kompetens, 
och den emotionella utmaningen. Kategorier tillhörande de underlättande faktorerna var: 
välfungerande teamarbete och god kommunikation, kunskap och erfarenhet, sjuksköterskans 
personlighet och förhållningssätt, strukturerade arbetssätt och reflektionens betydelse. 
 
Att omhänderta traumapatienter är en utmaning, både ur ett medicinskt och ur ett 
omvårdnadsperspektiv. Gemensamt för flera av de faktorer som påverkar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter, tycks vara att de på olika sätt kan försvåra eller 
underlätta sjuksköterskans förmåga eller benägenhet att bedriva säker och personcentrerad 
vård. Om sjuksköterskor får chansen att bedriva en patientsäker och personcentrerad 
traumavård kan traumapatienters hälsa förbättras både på kort och lång sikt. Denna 
litteraturöversikt har bidragit med kunskap kring vilka verktyg och omständigheter 
sjuksköterskor inom traumavård behöver för att göra ett fullgott arbete och ge traumapatienter 
god omvårdnad. 
 
 
 
 
Nyckelord: trauma, traumaomvårdnad, personcentrerad vård, säker vård, akutsjukvård



 

 

ABSTRACT 
 
Trauma is one of the most common causes of death among young adults in Sweden. Trauma 
patients are defined as persons who are exposed to serious or life-threatening injury due to 
external violence, and who are hospitalized because of that injury. Trauma causes suffering 
for the individuals involved, but there are also economic consequences for society due to the 
vast resources that are needed for the care of these patients. The nursing care of trauma 
patients is complex and demanding, and the nurse has a great responsibility to ensure that the 
nursing care is patient-centered, and that patient safety is enforced. 
 
The aim of the study was to highlight factors that affect nurses’ care of trauma patients in an 
emergency care setting. 
 
A literature review was conducted in order to answer the purpose of the study. Searches were 
made in the databases Pubmed and Cinahl. 17 articles, published 2008-2018, were included in 
the study after review. An integrated analysis was conducted in order to analyze and 
synthesize the articles included in the study. 
 
Two main dimensions emerged; Factors that inhibit the nurse’s care of trauma patients, and 
factors that facilitate the nurse’s care of trauma patients. Each dimension consists of five 
different categories. The categories of the inhibiting factors were: the complexity of trauma, a 
strained work environment, insufficient communication and dysfunctional team work, 
insufficient competence, and the emotional challenge. The categories of the facilitating factors 
were: well-functioning team work and good communication, knowledge and experience, the 
nurse’s personality and approach, a structured work method, and the importance of reflection. 
 
The care for trauma patients is challenging, both from a medical perspective and from a 
nursing care perspective. The factors that affect the nurse’s care of the trauma patient have 
something in common. They all affect the nurse’s ability or inclination to carry out a safe and 
patient-centered care. Both the short-term and the long-term health of trauma patients can 
improve if nurses are given the opportunity to carry out a safe and patient-centered trauma 
care. This literature review has provided knowledge about the tools and circumstances that 
trauma nurses need in order to provide good nursing care for the trauma patients. 
 
 

Keywords: trauma, trauma nursing, patient-centered care, patient safety, emergency care 
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BAKGRUND 
 

Trauma 

Trauma innebär skada på levande vävnad orsakad av någon form av yttre våld mot kroppen 
(Emergency Nurses Association [ENA], 2014). Drygt 9300 traumapatienter inkom till 
Sveriges olika sjukhus år 2017, varav cirka 20 procent av dessa var svårt skadade (Svenska 
Traumaregistret, 2017). Traumapatienter definieras som personer som utsatts för allvarlig 
eller livshotande skada i samband med yttre våld och omhändertas på sjukhus (Arvidsson, 
2013).  Förutom stort lidande för individen orsakar trauma även höga kostnader för samhället, 
då det krävs stora resurser för hälso- och sjukvården (Svenska Traumaregistret, 2017). 
 
Skadetyper och skadebild hos traumapatienter 
Riskfaktorer för att drabbas av trauma är manligt kön, psykisk och somatisk sjukdom, 
missbruk, låg utbildning och låg inkomst (Svenska Traumaregistret, 2017). Trauma delas in i 
de olika skadetyperna trubbigt trauma, penetrerande trauma, termiskt trauma (brännskador), 
explosionstrauma samt ocklusiva/obstruktiva skador (ENA, 2014). Trubbigt trauma är den 
vanligaste skadetypen och utgör cirka 90 procent av alla traumafall. De vanligaste 
skademekanismerna vid trubbigt trauma är trafikolyckor och falltrauman (Gabbe et al., 2017; 
Svenska Traumaregistret, 2017), och kan också orsakas av exempelvis misshandel (ENA, 
2014). Penetrerande trauma utgörs av till exempel skottskador, knivskador och 
pålningsskador (Lennquist, 2017). Även om trubbigt trauma är vanligare, så har en ökning av 
det penetrerande våldet setts de senaste åren (Svenska Traumaregistret, 2017). Övriga 
skadetyper står för mindre än fem procent av alla trauman. Män är överrepresenterade vid 
skador orsakade av trafik och överfallsvåld, medan kvinnor i högre grad drabbas av 
fallolyckor jämfört med män. Självförvållade skador var år 2017 relativt jämnt fördelat mellan 
könen (Svenska Traumaregistret, 2017). Traumapatienter kan drabbas av skador i alla 
organsystem och delar av kroppen, såsom skalle, ansikte, hals- och thorax, buk, kärl, ryggrad, 
bäcken och extremitetsskador (ENA, 2014). 
 
Svårighetsgrad enligt internationellt vedertagna poängsystem 
Hur allvarlig en skada blir påverkas bland annat av mängden energi som överförs i samband 
med skademekanismen. Högre massa och/eller högre hastighet ger högre mekanisk energi och 
risk för allvarligare skada (ENA, 2014). För att beskriva svårighetsgraden av en enskild skada 
används Abbreviated Injury Scale [AIS], vilket är ett internationellt vedertaget poängsystem 
som beskriver svårighetsgraden utifrån anatomi och kroppsregion (Association for the 
Advancement of Automotive Medicine [AAAM], u.å.). AIS används också för att beräkna 
sammantagen svårighetsgrad hos patienter med multipla skador, enligt Injury Severity Score 
[ISS] (AAAM, u.å.). I Svenska Traumaregistret (2017) används New Injury Severity Score 
[NISS] för att beskriva hur svårt skadad en traumapatient är. ISS är en skala från 1 till 75 och 
beräknas genom att de högsta AIS-poängen i de tre mest skadade kroppsregionerna kvadreras 
och summeras. NISS beräknas genom att kvadrera och summera de tre högsta AIS-poängen 
oavsett kroppsregion. Således tar NISS hänsyn till att de allvarligaste skadorna kan vara i 
samma kroppsregion (Stevenson, Segui-Gomez, Lescohier, Di Scala & McDonald-Smith, 
2001). Jämförande studier har visat att NISS är en mer tillförlitlig skala för att förutse 
mortalitet än ISS (Abajas Bustillo et al., 2018; Samin & Civil, 1999), samt att NISS korrelerar 
bättre med antal vårddygn och vårdkostnader jämfört med ISS (Abajas Bustillo et al., 2018). 
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Konsekvenser av trauma 
 
Mortalitet 
Trauma är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga vuxna i Sverige (Socialstyrelsen, 
2017a). ENA (2014) redovisar att trauma är den fjärde största dödsorsaken i världen, efter 
hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer. Cirka en femtedel av de svårast skadade 
patienterna dör av sina skador (Davidson et al., 2011; Gabbe et al., 2017; Svenska 
Traumaregistret, 2017) medan det är cirka en procent av patienter med lättare skador som 
avlider (Svenska Traumaregistret). Mer än hälften av de patienter som dör av trauma avlider 
inom de första fyra timmarna efter skadetillfället (Lennquist, 2017). Även en längre tid efter 
traumat löper traumapatienter en ökad risk för dödlighet, främst på grund av recidiverande 
trauma relaterat till somatisk komorbiditet, psykisk sjukdom eller missbruk (Svenska 
Traumaregistret, 2017). I åldersgruppen 15–64 år är trafikolyckor och suicid de vanligaste 
rapporterade orsakerna till dödsfall, medan fallolyckor är den vanligaste traumatiska 
dödsorsaken för personer över 64 år (ENA, 2014). De flesta dödsfallen efter trauma sker i 
åldersgruppen 15–44 år. Hypovolem chock relaterad till blödning är den främsta orsaken till 
undvikbara dödsfall hos traumapatienter (ENA, 2014). En annan fruktad komplikation, 
förknippad med blödningschock, är den så kallade dödliga triaden vid trauma; hypotermi, 
koagulopati och metabolisk acidos (Mikhail, 1999). Detta är ovanligt och associerat med hög 
mortalitet (Mitra, Tullio, Cameron & Fitzgerald, 2012). 
 
Komplikationer och missade skador hos traumapatienter 
Beroende på vilken skademekanism en traumapatient utsatts för och vilka aktuella skador som 
hen åsamkats kan olika patofysiologiska reaktioner utvecklas efter det initiala 
omhändertagandet och leda till diverse komplikationer (ENA, 2014). Riskfaktorer att drabbas 
av komplikationer är enligt Mondello et al. (2014) stigande ålder, manligt kön och förekomst 
av skallskada. Venös tromboembolism (Reicks, Thorson, Irwin & Byrnes, 2010; Mondello et 
al., 2014), hypotermi (Reicks et al., 2010), trycksår och sårinfektioner står för en betydande 
del av komplikationer som kan uppstå hos traumapatienter. Respiratoriska komplikationer är 
vanligast (Mondello et al., 2014), och dessa förekommer i större utsträckning hos 
traumapatienter som drabbats av trubbigt våld mot thorax som kan ha orsakat skador som 
revbensfrakturer, lungskador och hemo- och pneumothorax (Battle, Hutchings, James & 
Evans, 2013). Delirium hos traumapatienter är en annan vanlig komplikation, vanligast hos 
patienter som vårdas inom intensivvård och även inom intermediärvård. Risken för förvirring 
ökar med stigande ålder eller behov av ventilatorbehandling (Von Rueden et al., 2017). 
 
Missade skador förekommer också som komplikation hos traumapatienter, menar Reicks et al. 
(2010), det vill säga skador som inte upptäcks under det initiala omhändertagandet utan i ett 
senare skede. Missade skador förekommer enligt två studier hos ungefär åtta procent av alla 
traumapatienter och de som drabbas har i snitt 1,3 missade skador. Mest förekommande är 
missade skador i extremiteter och risken ökar ju lägre Glasgow Coma Scale [GCS]-poäng och 
desto högre ISS-poäng patienten har (Giannakopoulos et al., 2011; Houshian, Larsen & Holm, 
2002). De mer allvarliga missade skadorna förekommer inte i extremiteterna utan i thorax och 
buk, och det kan exempelvis vara pneumothorax, leverskador och mjältskador (Houshian et 
al., 2002). För att upptäcka missade skador kan en tertiär undersökning göras, vilket enligt 
Keijzers, Giannakopoulos, Del Mar, Bakker och Geeraedts Jr (2012) underlättar för att 
upptäcka missade skador tidigare. Enligt vissa studier upptäcks dock de missade skadorna 
framförallt efter det tertiära omhändertagandet (Giannakopoulos et al., 2011; Reicks et al., 
2010). 
 



 

3 
 

Smärta 
De allra flesta patienterna som utsatts för trauma upplever smärta. Det är ofta ett omedelbart 
symtom och kan variera i svårighetsgrad (ENA, 2014). Svår initial smärta har visat sig vara 
förknippat med utveckling av långvariga smärttillstånd (Trevino, Harl, deRoon-Cassini, 
Brasel & Litwack, 2014). Underbehandlad smärta kan leda till sämre läkning, långvarig 
smärta och posttraumatiskt stressyndrom (ENA, 2014). Det är därför viktigt att adekvat 
smärtbehandling påbörjas så snart som möjligt, och såväl farmakologisk som icke-
farmakologisk behandling rekommenderas (ENA, 2014). Flertalet traumapatienter har efter 
utskrivning smärta som påverkar deras arbete och dagliga liv (Goldsmith, Curtis och 
McCloughen, 2017; Kruithof et al., 2018). Enligt Goldsmith et al. är en av de viktigaste 
orsakerna till detta bristande information kring smärta och smärtbehandling vid utskrivning. 
Detta leder till att patienterna inte vet vad de kan förvänta sig gällande smärta och hur de ska 
ta ordinerad smärtlindring.  
 
Morbiditet och påverkad livskvalitet 
Enligt statistik från år 2017 bedöms cirka 20 procent av de svårt skadade traumapatienterna 
(NISS >15) i Sverige ha ett allvarligt, vårdkrävande funktionshinder efter utskrivning från 
sjukhus, och cirka 30 procent bedöms ha ett måttligt funktionshinder som ej kräver vård 
(Svenska Traumaregistret, 2017). Bland traumapatienter med lättare skador (NISS ≤15) har 
färre än två procent ett allvarligt funktionshinder och cirka 15 procent ett lättare 
funktionshinder efter utskrivning. Färre än 30 procent av de svårt skadade patienterna är helt 
återställda vid utskrivningen från sjukhus, i jämförelse med cirka 80 procent av de med lättare 
skador (Svenska Traumaregistret, 2017). Flertalet svårt skadade patienter som varit i behov av 
intensivvård upplever psykisk ohälsa flera månader efter traumat (Aitken, Chaboyer, Schuetz, 
Joyce & Macfarlane, 2014), och även om såväl fysisk som psykisk hälsa förbättras över tid så 
kan traumapatienter fortfarande uppleva sämre fysisk och psykisk hälsa än 
genomsnittsbefolkningen två år efter traumat (Aitken, Macfarlane, Chaboyer, Schuetz & 
Joyce, 2016a). I en studie där fler än 1600 överlevande traumapatienter följts upp regelbundet 
i flera år, framkom att ungefär hälften av patienterna upplevde besvär av smärta eller obehag 
fortfarande tre år efter skadetillfället (Gabbe et al., 2017). Mellan 20–45 procent av 
patienterna i studien upplevde också problem med rörelse, egenvård, oro eller depression samt 
problem med vanliga aktiviteter såsom arbete och fritidsaktiviteter tre år efter traumat (Gabbe 
et al., 2017). Traumapatienter kan uppleva att det är svårt att acceptera och lära sig att leva 
med de funktionshinder som traumat medfört, menar Kruithof et al. (2018). Oavsett 
skademekanism, skadornas svårighetsgrad och patientens ålder, upplever traumapatienter att 
livskvaliteten påverkas negativt och försämras efter ett trauma, med både fysisk, psykisk och 
social inverkan (Kruithof et al., (2018). I en studie utförd på ett traumacenter i Sverige 
framkom det att drygt nio procent av alla traumapatienter som inkom under en period på fem 
år visade symtom på posttraumatisk depression i efterförloppet. Riskfaktorer för att utveckla 
posttraumatisk depression efter trauma identifierades som lång vårdtid, kvinnligt kön, vistelse 
på intensiven, penetrerande skademekanism och låg GCS-poäng vid ankomst (Ahl, Lindgren, 
Cao, Riddez & Mohseni, 2017). 
 

Akutsjukvård 
 
Enligt Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA] och Svensk Sjuksköterskeförening 
(2017), är akutsjukvård all vård och omvårdnad av en person som plötsligt har utsatts för 
ohälsa. Akutsjukvården bedrivs dygnet runt och är oberoende av plats.  
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Hirshon et al. (2013) menar att det saknas en gemensam definition av akutsjukvård och 
föreslår att definitionen inkluderar alla hälsofrämjande insatser som inte kan vänta utan att 
patienten riskerar att dö eller få funktionsnedsättningar. Vidare menar Hirshon et al. (2013) att 
akutsjukvård kan bedrivas inom verksamheter som akutmottagning, ambulans, akut operation, 
intensivvård och traumarum. 
 
Sjuksköterskor inom akutsjukvård 
Inom akutsjukvård arbetar grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade 
sjuksköterskor. Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska har sjuksköterskan ansvar för omvårdnadsarbetet kring patienten, vilket bland 
annat betyder att säkerställa att bedömning, diagnostik, planering, genomförande samt 
utvärdering av omvårdnad och omvårdnadsåtgärder görs i samråd med teamet, patienten och 
dess närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård höjs 
kraven och akutsjuksköterskan ska kunna prioritera och agera vid mer avancerade och 
komplexa akuta situationer. Detta kan betyda att utifrån patientens anamnes, symtom och 
tecken utföra en medicinsk bedömning och därefter prioritera, motivera övervakning, 
vårdnivå samt påbörja undersökning och behandling (SENA & Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning innebär ytterligare fördjupning i 
professionell kunskap och specifik omvårdnad av kritiskt sjuka patienter med sviktande vitala 
funktioner (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 
2012). Walter och Curtis (2015) har i en litteraturöversikt undersökt specialiserade 
traumasjuksköterskors roll och inverkan på patientomhändertagande. Författarna definierar en 
traumasjuksköterska som en sjuksköterska med särskild kunskap och expertis inom trauma. 
Traumasjuksköterskans roll är omfattande och varierad samt oklart definierad kring 
ansvarsområde och kompetensbeskrivning. Litteraturen visar dock på att närvaron av en 
traumasjuksköterska i omhändertagandet av traumapatienter minskar risken för missade 
skador och komplikationer (Walter & Curtis, 2015). 
 

Traumavård på sjukhus 
 
Enligt World Health Organization ([WHO], 2004) är grundläggande för vården av 
traumapatienter i världen att livshotande skador ska behandlas direkt och adekvat för att 
maximera chansen för överlevnad. Potentiellt invalidiserande skador ska behandlas adekvat 
för att minimera risken för funktionsnedsättningar, och smärta och psykiskt lidande ska 
minimeras. Ett flertal höginkomstländer har organiserat och centraliserat traumavården till 
särskilda traumacenter och traumaenheter. Genom att samla kunskap och resurser för 
traumavård på vissa sjukhus ökar förutsättningarna att traumapatienter ska få adekvat vård 
(WHO, 2004). Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU 2015:98) finns flertalet studier 
som visar att mortalitet minskar om vården av traumapatienter högspecialiseras och bedrivs 
vid mer avancerade traumacenter. Ett traumacentrum ska ha kapacitet för fullständigt 
omhändertagande av svårt skadade patienter dygnet runt, och ansvarar för att personal 
utbildas i traumaomhändertagande; Advanced Trauma Life Support [ATLS] för läkare och 
exempelvis Trauma Nursing Core Course [TNCC] för sjuksköterskor (Ribbe et al., 2015). 
 
Traumalarm 
I Sverige finns sedan år 2017 nationella traumalarmskriterier avseende fysiologiska, 
anatomiska och olika skademekanism-kriterier som ska utlösa traumalarm på svenska sjukhus 
(Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag [LÖF], 2016). Kriterierna är utformade för att 
kunna användas på såväl stora som små sjukhus i olika delar av landet. 
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Traumalarmsnivåer kallas för nivå 1 och nivå 2, där nivå 1 är den högsta larmnivån och 
utlöses av anatomiska och fysiologiska kriterier, medan den lägre larmnivån 2 utlöses av 
skademekanism-kriterier. På mindre sjukhus med endast en traumalarmsnivå utlöses 
traumalarm av samtliga kriteriegrupper. Avsikten är att en sjuksköterska på akutmottagning 
ska kunna få information från prehospital personal, kontrollera denna information mot de 
nationella traumalarmskriterierna och om något kriterium uppfylls larma trauma nivå 1 eller 
nivå 2 för att tillkalla ett för sjukhuset förutbestämt traumateam (LÖF, 2016). 
 
Initialt omhändertagande 
Eftersom de flesta dödsfall sker tidigt efter traumat är tid en avgörande faktor för resultatet av 
traumavården (ENA, 2014; Svenska Traumaregistret, 2017). Det initiala omhändertagandet 
och omvårdnaden av traumapatienten vid ankomst till sjukhus utförs av det larmade 
traumateamet på ett traumarum enligt utarbetade rutiner som utgår från ATLS (ENA, 2014). 
ATLS utvecklades i slutet av 1970-talet för att förbättra traumavården, och konceptet går ut 
på ett systematiskt arbetssätt där det mest livshotande tillståndet ska behandlas först (Driscoll 
& Wardrope, 2005). Teamet består av läkare, sjuksköterskor och eventuellt andra 
professioner, som alla har väl definierade roller under det initiala omhändertagandet (ENA, 
2014). Hur teamet är uppbyggt och vilken profession som är traumaledare kan se olika ut i 
olika länder och på olika sjukhus, då antingen en specialistutbildad sjuksköterska eller läkare 
kan leda teamet (ENA, 2014). Gemensamt för sjuksköterskans roll är ett övergripande 
omvårdnadsansvar och se till att teamet agerar med patientens individuella behov i fokus och 
med en kvalitets- och helhetssyn på vården (de Castro Sajioro Azevedo, Scarparo & Chaves, 
2013; ENA, 2014). Sjuksköterskan observerar och utvärderar patientens tillstånd för att kunna 
prioritera omvårdnadsåtgärder utefter patientfallets komplexitet och säkerhetsställer att 
omvårdnadsåtgärderna utvärderas (de Castro Sajioro Azevedo et al., 2013). I det initiala 
omhändertagandet ingår en primär bedömning enligt ABCDE-konceptet, en re-evaluering och 
en bedömning av om behov att transportera patienten till en annan enhet finns, en sekundär 
bedömning och planering för den fortsatta vården (ENA, 2014). ABCDE står för Airway, 
Breathing, Circulation, Disability och Exposure, och är ett vedertaget verktyg för systematisk 
bedömning av akut sjuka eller skadade patienter (Thim, Krarup, Grove, Rohde & Løfgren, 
2012). Minnesregeln ABCDE kan användas oberoende av plats och är användbar för alla 
professioner inom hälso- och sjukvården. Syftet med minnesregeln är bland annat att fungera 
som en bedömnings- och behandlingsalgoritm, att bryta ner komplexa kliniska situationer till 
mer hanterbara delar och ligga till grund för att snabbt upptäcka livshotande tillstånd samt 
prioritera livräddande åtgärder (Thim et al., 2012). I en studie av de Castro Sajioro Azevedo 
et al. (2013) om sjuksköterskors omvårdnads- och ledarskapsåtgärder under det initiala 
omhändertagandet var det framförallt sjuksköterskor som ansvarade för att organisera arbetet 
och utföra en bedömning enligt ABCDE. 
 
Omvårdnad efter det initiala omhändertagandet 
Efter det initiala omhändertagandet fattas beslut om definitiv vård för traumapatienten, vilket 
kan vara på intensivvårdsavdelning eller annan vårdavdelning om patienten inte behöver tas 
till operation eller transporteras till annat sjukhus. I den fortsatta omvårdnaden av 
traumapatienten har sjuksköterskor en central roll att agera advokat för patientens bästa så att 
denne får optimal vård och både kort- och långsiktiga komplikationer förebyggs (ENA, 2014). 
Omvårdnaden är komplex eftersom flera organsystem kan vara skadade (Karolinska 
Universitetssjukhuset (u.å.). Att övervaka och bedöma vitala parametrar, smärtlindra, 
administrera vätska, trombosprofylaktiska åtgärder och att utföra sårbehandling är exempel på 
omvårdnadsåtgärder i det akuta skedet (Biz, Buffon, Marin & Petrova, 2016). Vitalparametrar 
bedöms exempelvis med hjälp av early warning scores (Bergqvist Månsson, 2016). 
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Enligt flera studier är Modified Early Warning Score [MEWS] (Gardner-Thorpe, Love, 
Wrightson, Walsh & Keeling, 2006; Lam et al., 2006; Zografakis‐Sfakianakis et al., 2018) 
och National Early Warning Score [NEWS] (Kivipuro et al., 2018; Spångfors, Bunkenborg, 
Molt & Samuelson, 2018) adekvata bedömningsinstrument för att förutsäga klinisk 
försämring och mortalitet hos patienter inom akutsjukvård. Enligt Rocha, Neves och Viegas 
(2016) kan NEWS även användas för att förutsäga allvarlighetsgraden hos traumapatienter. 
Andra viktiga omvårdnadsåtgärder (Biz et al., 2016) är korrekt mobilisering, förebygga 
trycksår, adekvat nutrition samt kontrollera distalstatus på skadade extremiteter. I en studie av 
Nogueira et al. (2015) undersöktes vilka omvårdnadsåtgärder som utfördes med 
traumapatienter det första dygnet på intensivvårdsavdelning, enligt instrumentet Nursing 
Activities Score [NAS]. Traumapatienterna krävde, förutom ovan nämnda åtgärder, 
exempelvis psykosocialt stöd och andningsoptimerande omvårdnadsåtgärder. Monitorering 
och titrering samt mobilisering och positionering rankas i komplexitet enligt NAS, och 
traumapatienterna krävde en högre komplexitet i dessa aktiviteter, således mer än vad 
intensivvårdspatienter normalt behöver (Nogueira et al., 2015). En annan studie av Sallum 
och de Sousa (2012) undersökte vilka omvårdnadsdiagnoser traumapatienter hade de första 
sex timmarna efter olyckan. De vanligaste omvårdnadsdiagnoserna var risk för infektion, 
hudskada, akut smärta, nedsatt välbefinnande och vävnadsskada. 
 
Patientens upplevelse av traumavården 
Flera studier har visat att traumapatienter överlag är nöjda med den vård de får under det 
initiala omhändertagandet på traumarummet (Granström, Strömmer, Falk & Schandl, 2019; 
Kaufman, Richmond, Wiebe, Jacoby & Holena, 2017; Wright, 2011). Att anlända till ett 
sjukhus där ett stort antal människor simultant undersöker och utför olika procedurer på 
patienten upplevs dock med blandade känslor. De flesta upplever att det är en surrealistisk och 
skrämmande situation, med känslor av rädsla, maktlöshet och att ha förlorat kontrollen, 
samtidigt som de kan känna trygghet och tacksamhet över den vård de får och över att 
traumateamet upplevs kompetenta (Granström et al., 2019; Kaufman et al., 2017; Wright, 
2011). Patienter värdesätter att traumateamet är noggranna, samarbetar väl och har en rak 
kommunikation med patienten. Flertalet patienter upplever dessutom personalen i 
traumateamet som omtänksamma och lyhörda (Granström et al., 2019; Kaufman et al., 2017). 
I vissa fall upplevs dock ett utanförskap då personalen pratar med varandra istället för med 
patienten och använder medicinska termer som patienten inte förstår (Granström et al., 2019; 
Kaufman et al., 2017). En del patienter uttrycker lättnad under det initiala omhändertagandet 
över att ha överlevt en livshotande situation och nu tas om hand och få vård (Granström t al., 
2019). Andra patienter upplever oro både över att ha eventuellt livshotande skador, över 
framtiden och hur traumat ska påverka deras familj och liv (Granström et al., 2019; Kaufman 
et al., 2017). Flertalet upplever obehag i samband med procedurer som applicering av 
nackkrage, att ligga på en hård ryggbräda (Granström et al., 2019; Wright, 2011) och att bli 
avklädda (Kaufman et al., 2017; Wright, 2011). Andra procedurer som kan upplevas 
obehagliga är att genomgå rektal undersökning och erhålla urinkateter (Wright, 2011). Smärta 
upplevs både relaterad till skador, och till smärtsamma procedurer som genomförs under det 
initiala omhändertagandet (Granström et al., 2019). Även efter det initiala omhändertagandet 
vid vård på avdelningar visar studier att traumapatienter överlag är nöjda med omvårdnaden 
(Berg, Spaeth, Sook, Burdsal & Lippoldt, 2012; Merrill, Hayes, Clukey & Curtis, 2012).  
I en studie tyckte patienter bland annat att sjuksköterskor var bra på att möta patientens 
uttalade och outtalade behov, att inge trygghet med patienten samt att ge behandlingar och 
läkemedel i tid (Merrill et al., 2012). Patienterna tyckte dock att sjuksköterskor var sämre på 
att beröra patienten för att kommunicera att de bryr sig och att inge hopp för patienten 
(Merrill et al., 2012). 
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I en annan studie tyckte traumapatienter att sjuksköterskor överlag var sympatiska, kunniga 
och kompetenta (Berg et al., 2012). Det visade sig finnas ett samband mellan åsikter om 
sjuksköterskors interpersonella egenskaper och teknisk omvårdnad. Om patienterna 
uppfattade sjuksköterskor som exempelvis vänliga, sympatiska och trevliga så var det också 
mer troligt att de skulle uppfatta sjuksköterskorna som erfarna, kompetenta och noggranna. 
Patienter som själva arbetade inom vården eller som varit missnöjda med vården vid ett 
tidigare vårdtillfälle var dock signifikant mer missnöjda (Berg et al., 2012). 
 

Teoretisk referensram – personcentrerad vård och säker vård 
 
Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård är att bedriva vård i partnerskap med patienten, att synliggöra personen 
bakom patienten och ta hänsyn till dennes andliga, sociala, existentiella och psykiska behov i 
samma utsträckning som fysiska behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 
Personcentrerad vård innebär också att patientens värderingar och önskemål ska vara grunden 
för kliniska beslut (Hasse, 2013). I Svensk Sjuksköterskeförenings (2017) 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska finns personcentrerad vård beskriven 
som en av de sex kärnkompetenserna. Kompetensbeskrivningen förklarar att sjuksköterskan 
ansvarar för och bedriver en personcentrerad vård och gör detta i partnerskap med patient och 
där det önskas även med närstående. I en studie av Wiman & Wikblad (2004) har 
sjuksköterskors initiala omhändertagande av traumapatienter observerats och resultatet visar 
på att sjuksköterskorna hade fokus på den medicintekniska omvårdnaden och brast i det 
mänskliga mötet med traumapatienterna. Det observerades brister i kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient, exempelvis att de inte kommunicerade överhuvudtaget eller att 
mötet mellan dem upplevdes okänsligt och kallt. Enligt Hasse (2013) är kommunikation en 
grundpelare för personcentrerad vård. Traumapatienter befinner sig ofta i en krissituation, och 
har ett behov av att deras skador och syftet med olika procedurer förklaras samt få hjälp att 
förstå medicinska begrepp. Det innebär dock en utmaning att traumapatienter kan vara 
överväldigade av situationen och ha svårt att kommunicera behov och ta till sig information. 
Det krävs samarbete, lyhördhet och kreativitet för att bedriva personcentrerad vård med 
traumapatienter (Hasse, 2013). Vad hälsa innebär för enskilda individer skiljer sig åt och 
centralt i begreppet personcentrerad vård är att respektera och bekräfta varje individs tolkning 
av hälsa och ohälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Synen på vad det innebär att bli 
återställd efter ett trauma kan skilja sig mellan patienter och vårdgivare (Aitken et al., 2016b). 
Vårdgivare tenderar att fokusera på patofysiologiska processer och exempelvis gällande 
psykisk hälsa anser de att avsaknad av depression eller suicidtankar är tecken på att vara 
återställd. Patienter kan ha en mer nyanserad bild av vad det innebär att bli återställd där 
exempelvis glädje i livet och att inte drivas av rädsla för en ny olycka är viktiga komponenter 
(Aitken et al., 2016b). Att utgå från patientrapporterade utfallsmått, det vill säga patientens 
subjektivt upplevda konsekvenser av traumat, kan vara värdefullt för personcentrerad vård 
eftersom det kan hjälpa vårdgivare att förstå patientens perspektiv (Turner et al., 2019). 
 
Säker vård 
Säker vård är en annan av de sex kärnkompetenserna för såväl grundutbildade som 
specialistutbildade sjuksköterskor (SENA & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017; Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017). Kärnkompetensen innebär att sjuksköterskan ska arbeta med 
patientsäkerhet för att förebygga vårdskador hos patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). 
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Enligt 5 §, kap. 1, i SFS 2010:659, patientsäkerhetslagen, definieras en vårdskada som 
”...lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården”. Ungefär var tionde patient som vårdas på sjukhus drabbas av en vårdskada 
(Bergqvist Månsson, 2016). Flera av de tidigare nämnda komplikationerna som kan uppstå 
hos traumapatienter, såsom trycksår, postoperativa infektioner, respiratoriska komplikationer 
och missade skador, kan i flera fall också klassificeras som vårdskador (Socialstyrelsen, 
2017b). Enligt Socialstyrelsen (2018) består akutsjukvården av komplexa verksamheter som 
är i behov av adekvat bemanning och kompetens. Brister i bemanning och kompetens inom 
akutsjukvården kan leda till ett flertal negativa konsekvenser som i sin tur kan leda till 
patientsäkerhetsrisker och vårdskador. Andersson (2017) har i sin avhandling granskat 
anmälningar från patienter och anhöriga gällande vårdskador inom omvårdnad och identifierat 
olika brister som föranlett vårdskador. Bristerna delades upp i fyra kategorier som var; 
delaktighet, beslut/ställningstagande, omvårdnadsåtgärder och omvårdnad av personens 
basala behov. I en svensk studie av Ridelberg, Roback & Nilsen (2014) har sjuksköterskor 
intervjuats för att identifiera vilka faktorer de bedömer påverka patientsäkerhet i deras 
kliniska arbete. De beskriver bland annat arbetsmiljö, teamarbete, kommunikation, 
organisation och ledarskap som några av flertalet omständigheter vilka kan påverka 
patientsäkerheten. Genom att eftersträva säkrare arbetssätt och genom en utvecklad 
säkerhetskultur kan vårdskador undvikas eller lindras (SENA & Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017). Akutsjukvården bedöms vara en högriskmiljö och det ställs 
därför höga krav på sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård att bedriva säker vård 
(SENA & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  
 

Problemformulering 
 
Traumapatienter vårdas på akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar 
av såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor. Omvårdnaden av 
traumapatienter är komplex och krävande då flera organsystem kan vara drabbade och det 
finns risk för komplikationer och missade skador. Sjuksköterskan har således ett stort ansvar 
för att bedriva säker vård av traumapatienter och måste vara observant och uppmärksam på 
tidiga tecken på förändringar i patienternas vitala funktioner. Forskning visar att 
traumapatienter överlag är nöjda med traumavården. De kan dock ha en annan bild än 
vårdpersonalen av vad som är viktigt i vården och vad det innebär att tillfriskna efter ett 
trauma. Traumapatienter riskerar att få både fysiska och psykiska funktionshinder som 
påverkar deras livskvalitet långt efter själva skadetillfället. Sjuksköterskans specifika 
traumaomvårdnad kan spela en central roll för att förebygga kort- och långsiktiga 
komplikationer samt för patientens överlevnad.   
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SYFTE 
 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av 
traumapatienter inom akutsjukvård. 

METOD 
 

Design 
 
För att besvara syftet utfördes en litteraturöversikt, vilket är en lämplig metod för att ge en 
överblick av kunskapsläget i aktuell fråga (Friberg, 2012; Polit & Beck, 2017). Att genomföra 
en litteraturöversikt innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur i det valda 
ämnet (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
Urval 
 
Målet var att inkludera minst 15 originalartiklar. Litteraturöversikter bör, enligt Polit och 
Beck (2017), framförallt bygga på primärkällor. Inklusions- och exklusionskriterier ska 
tydligt framgå så att sökträffarna begränsas till ett relevant urval utifrån syftet (Polit & Beck, 
2017). I denna litteraturöversikt inkluderades artiklar som på olika sätt behandlade faktorer 
som påverkar sjuksköterskors omhändertagande av traumapatienter. Kontexten i artiklarna var 
akutsjukvård, vilket inkluderar vård på akutmottagningar, intensivvård och akutsjukvård på 
vårdavdelningar. Ingen avgränsning gjordes gällande artiklar med kvalitativ eller kvantitativ 
ansats (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2012). 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var primära forskningsartiklar som svarade till syftet samt publicerade i 
tidskrifter granskade via peer review. Språket skulle vara på engelska då det är ett språk som 
författarna hanterar. Artiklar som berörde flera yrkeskategorier och där sjuksköterskor var en 
av yrkeskategorierna inkluderades. Både artiklar med grundutbildade och specialistutbildade 
sjuksköterskor inkluderades, samt sjuksköterskor med någon form av specifik 
traumakompetens, eftersom sjuksköterskor med olika utbildningsnivå arbetar inom 
akutsjukvård med traumapatienter. Artiklarna skulle ha hög eller medel vetenskaplig kvalitet, 
klass I-II, enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 
klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 
modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011) (Bilaga A). Artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren, från år 2008.  
 
Exklusionskriterier 
Reviewartiklar, artiklar som saknade abstract samt artiklar av låg vetenskaplig kvalitet eller 
som saknade forskningsetiska överväganden exkluderades. Artiklar med kontexten 
prehospital vård eller militärsjukvård, artiklar som handlade om triage, omhändertagande av 
barn, eller om omhändertagande av specifika skador exkluderades också. 
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Datainsamling 
 
Datainsamling utfördes genom sökning i Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature [CINAHL] och PubMed vilka är två användbara elektroniska databaser för 
omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017). Preliminära sökningar har också gjorts i databasen 
PsycINFO men inte genererat några relevanta resultat. För sökning i databaser 
rekommenderas inom omvårdnadsforskning att bibliotekarier (Forsberg & Wengström, 2016; 
Polit & Beck, 2017) och fakultetsanställda konsulteras (Polit & Beck, 2017). Tidigt i 
datainsamlingsfasen hade författarna till föreliggande litteraturöversikt ett möte med en 
disputerad omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom den klinik som författarna är anställda 
vid, samt databashandledning med bibliotekarier från två olika institutioner. 
 
Sökord i databassökningar 
Flera preliminära litteratursökningar utfördes innan den slutgiltiga sökningen som presenteras 
i Tabell 1. I enlighet med rekommendationer från bibliotekarier utfördes sökningar med såväl 
Cinahl Headings och fritext-sökord i CINAHL respektive MeSH-termer och fritext-sökord i 
PubMed. Cinahl Headings och MeSH är exempel på nyckelordssystem som används för att 
koda innehållet i artiklar. Det finns dock, enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016), en 
risk att nyckelordssystemen innehåller bias och inte är helt uppdaterade, vilket innebär att 
viktiga resultat kan missas. Därmed rekommenderas även fritext-sökning. I CINAHL fanns 
termerna emergency care, acute care, nursing care och trauma som Cinahl Headings. I 
PubMed fanns sökorden Advanced Trauma Life Support Care, nursing care samt multiple 
trauma som MeSH-termer. I övrigt användes samma fritext-sökord i båda databaserna, så som 
presenteras i Tabell 1. I PubMed valdes dock sökorden injury och injuries bort, eftersom de i 
den tidigare sökningen i CINAHL nästan uteslutande genererat irrelevanta sökresultat om 
exempelvis trycksår. Sökord kombinerades med de booleanska sökoperatorerna AND och OR, 
som används för att ge sensitivitet och specificitet i sökningarna (Bettany-Saltikov & 
McSherry, 2016). Trunkering [*] användes på sökordet nurs för att flera ändelser av ordet 
skulle vara möjliga sökresultat, såsom nurse och nursing (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). 
 
Valda begränsningar i databassökningar 
Möjlighet att begränsa sökningar för att generera så relevanta sökträffar som möjligt skiljde 
sig mellan databaserna. I CINAHL begränsades sökningen i enlighet med inklusions- och 
exklusionskriterier gällande årtal, språk, peer review, forskningsartiklar samt tillgängligt 
abstract. Ett undantag var att begränsningen adults inte valdes eftersom flera relevanta artiklar 
som framkommit i preliminära sökningar då föll bort trots att de handlade om vuxna. I 
PubMed finns inte samma möjligheter till sökningsbegränsningar. I den sökningen valdes 
dock begränsningen adults +19 years eftersom antalet träffar annars överskreds vad som 
ansågs vara hanterbart att bearbeta. 
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Tabell 1. Söktabell litteratursökning 

Databas/ 
datum 

Sökord Begränsningar Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
via SLL 
2019-01-
21 

(“trauma nursing” OR 
“emergency care” OR 
“trauma care” OR 
“acute care” OR (MM 
“emergency care”) OR 
(MM “acute care”) OR 
(MM “nursing care”)) 
 
AND  
 
(“injury” OR 
“injuries” OR 
“trauma” OR (MH 
“Trauma”))  
 
AND 
 
nurs* 

English, 
peer reviewed, 
research article, 
abstract, 
publicerade från 
2008  

473 75 31 15 

PubMed 
via SLL 
2019-01-
28 

(("Advanced Trauma 
Life Support 
Care"[Mesh]) OR 
("Nursing 
Care"[Mesh]) OR 
"trauma nursing" OR 
"emergency care" OR 
"trauma care" OR 
"acute care") 
 
AND  
 
(("Multiple 
Trauma"[Mesh]) OR 
"trauma") 
 
AND 
 
nurs*  

English, 
abstract, 
last 10 years, 
adult +19 years 

418 25 
(+ 15 
dubbletter) 

6 
(+ 15 
dubbletter) 

2 

Totalt 
  

891 100 37 17  
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Databearbetning 
 
Första fasen i databearbetningen innebar att författarna till föreliggande litteraturöversikt 
tillsammans gick igenom sökningarna som presenteras i Tabell 1, och sållade först bort 
artiklar där det framgick i titeln att de inte svarade till syftet (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). Vid osäkerhet eller vid titel som indikerade att artikeln skulle svara till syftet lästes 
abstract och granskades huruvida artikeln mötte studiens inklusions- eller exklusionskriterier. 
De abstract som tydligt eller eventuellt mötte studiens inklusionskriterier lästes sedan i 
fulltext (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Undantag gjordes när det utifrån abstract var 
tveksamt om artikeln skulle svara till syftet och artikeln inte gick att hitta elektroniskt i 
fulltext. Dessa artiklar exkluderades. Artiklar som saknades elektroniskt i fulltext och där 
abstract tydligt indikerade att artikeln svarade till syftet och uppfyllde inklusionskriterier 
beställdes dock i papperskopia i fulltext. Samtliga artiklar lästa i fulltext granskades utifrån 
relevans för föreliggande litteraturöversikts syfte samt inklusions- och exklusionskriterier av 
båda författarna. 

Kvalitetsgranskning och sammanställning i artikelmatris 
Kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes först av båda författarna var för sig, enligt 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 
avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A). 
Därefter jämfördes de individuella granskningarna och diskuteras mellan författarna för att 
säkerställa att likvärdiga tolkningar och bedömningar gjorts. Innehållet i de inkluderade 
artiklarna fördes in i en artikelmatris (Bilaga B) rekommenderad av Sophiahemmet Högskola 
och utformad av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). En artikelmatris, med all relevant 
information från artiklarna, underlättar för att göra en tematisk analys av innehållet (Polit & 
Beck, 2017). Författarna till föreliggande litteraturöversikt sammanställde först artiklarna 
individuellt i två olika artikelmatriser, vilka därefter jämfördes och diskuterades huruvida 
artiklarnas samtliga delar var översatta och tolkade på ett liknande sätt av författarna. Sedan 
sammanställdes de till en artikelmatris. Detta ett sätt att minska risken för partiska beslut och 
personliga tolkningar, och på så sätt öka trovärdigheten (Polit & Beck, 2017). 
 

Dataanalys 
 
För att analysera och syntetisera de inkluderade artiklarnas resultat genomfördes en integrerad 
analys, utifrån Kristensson (2014) samt Whittemore och Knafl (2005). Målet med 
dataanalysen var att ingående och objektivt tolka resultaten från de inkluderade artiklarna för 
att sedan syntetisera innehållet på ett nyskapande sätt. Bästa tänkbara produkten av en 
integrerad analys är att resultatet som syntetiseras fram fångar ämnet som undersöks både på 
bredden och djupet och bidrar till en ny förståelse för området (Whittemore & Knafl, 2005). 
Den integrerade analysen delades upp i tre steg, där det första steget innebar att noggrant läsa 
artiklarna för att urskilja resultat som svarade till syftet och som liknade eller skiljde sig från 
varandra. Därefter urskildes kategorier, och i det sista steget sammanställdes resultaten under 
de olika kategorierna. I resultatredovisningen presenterades kategorierna som underrubriker 
(Kristensson, 2014) indelade i två olika dimensioner. Det första steget genomfördes först 
individuellt av båda författarna och därefter jämfördes och diskuterades om samma resultat 
urskilts och om de svarade till syftet. Även det andra steget i den integrerade analysen gjordes 
först individuellt och jämfördes sedan och diskuterades mellan författarna, för att öka 
trovärdigheten (Polit & Beck, 2017). 
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Forskningsetiska överväganden 
 
Vid genomförande av litteraturöversikter finns risk att studier med bristande etiska 
överväganden eller som genomförts på ett oetiskt sätt inkluderas. För att undvika detta är det 
viktigt att artiklar kvalitetsgranskas ur ett etiskt perspektiv (Vergnes, Marchal-Sixou, Nabet, 
Maret & Hamel, 2010). Studier som blivit etiskt godkända av forskningsetiska kommittéer 
inkluderades i föreliggande litteraturöversikt. Tre inkluderade studier saknade uppgifter om 
godkännande från forskningsetiska kommittéer. Två av dessa hade haft kontakt med 
forskningsetiska kommittéer, vilka hade meddelat att ingen granskning eller godkännande var 
nödvändigt relaterat till studiens natur. I artiklarna framgick också att medverkande 
sjukvårdspersonal lämnat informerat samtycke till deltagande. En artikel granskades utifrån 
Polit och Becks (2017) riktlinjer för etikgranskning av studier, bedömdes därefter etiskt 
godkänd och inkluderades i litteraturöversikten. Bristande redovisning av etiska observandum 
behöver inte betyda att studien saknat etiska överväganden eller genomförts på ett oetiskt sätt 
(Vergnes et al., 2010). En studie som mötte inklusionskriterier exkluderades på grund av att 
den helt saknade forskningsetiska resonemang. 
 
Enligt Forsberg & Wengström (2016) betraktas det som oetiskt ifall författare till 
litteraturöversikter endast inkluderar artiklar i resultatet som stöder deras egen åsikt, och det 
var därför viktigt att inkludera alla artiklar som mötte inklusionskriterier samt alla resultat 
som svarade till syftet. Trots väl beskriven metod finns oundvikligen en risk för subjektivitet i 
genomförande av litteraturöversikter, till exempel vid val av studier och tolkning av resultat 
(Vergnes et al., 2010). Författarna till denna litteraturöversikt eftersträvade ett kritiskt och 
objektivt förhållningssätt under urvalsförfarande, datainsamling samt dataanalys. För att 
undvika subjektiva slutsatser utifrån artiklars titlar lästes en stor andel abstract under 
urvalsfasen, samt flera artiklar i fulltext om det fanns tveksamhet huruvida de skulle svara till 
syftet. Artiklar valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterierna, oavsett om författarna 
ansåg artiklarna intressanta eller ej. En del artiklar kunde enligt subjektiv tolkning anses svara 
till syftet, dessa exkluderades dock och endast artiklar med resultat som tydligt svarade till 
syftet inkluderades. Oredlighet i forskning, såsom fabricering, förfalskning eller plagiering av 
forskningsresultat får inte förekomma oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt (Polit & 
Beck, 2017; Vetenskapsrådet, 2017). För att undvika detta genomlästes artiklarna noggrant 
flera gånger, och litteraturöversiktens resultat kontrollerades och jämfördes mot artiklarnas 
resultat. 
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RESULTAT 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter inom akutsjukvård. Litteraturöversikten är baserad på 17 
vetenskapliga artiklar presenterade i en artikelmatris (Bilaga B). Åtta av studierna är 
kvalitativa, fem är kvantitativa och fyra har en mixad metod. I den integrerade analysen 
framkom två övergripande dimensioner: Faktorer som försvårar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter och Faktorer som underlättar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter. De två dimensionerna har i sin tur fem kategorier 
vardera, se resultattabell (Tabell 2). Dessa dimensioner och kategorier beskriver faktorer som 
påverkar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter. 
 
Tabell 2. Resultattabell 

Dimensioner Kategorier 
 

Komplexiteten i trauma  
 

Ansträngd arbetsmiljö 

Faktorer som försvårar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter 

Bristande kommunikation och 
dysfunktionellt teamarbete 

 
Bristande kompetens  

 
Emotionella utmaningar 

 
Välfungerande teamarbete och god 
kommunikation 

 
Kunskap och erfarenhet 

Faktorer som underlättar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter 

Sjuksköterskans personlighet och 
förhållningssätt 

 
Strukturerade arbetssätt 

 
Reflektionens betydelse  

 

Faktorer som försvårar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter 
 
Komplexiteten i trauma 
I fem studier framkom det att sjuksköterskor upplever att traumapatienter på olika sätt är 
svåra och utmanande att vårda på grund av deras fysiologiskt och psykosocialt komplexa 
tillstånd (Alzghoul, 2014; Boström, Magnusson & Engström, 2012; Freeman, Fothergill-
Bourbonnais & Rashotte, 2014; Jennings & Mitchell, 2017; Sandström, Nilsson, Juuso & 
Engström, 2016). Det kan enligt Boström et al. (2012) upplevas svårt att ta emot och 
omhänderta traumapatienter eftersom det finns en ovisshet kring vilka skador patienten har 
samt eftersom det inte är möjligt att vara förberedd på allt. Sjuksköterskor kan behöva vårda 
patienter med skador som de aldrig stött på tidigare (Boström et al., 2012). 
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I en studie av Alzghoul (2014) beskrev sjuksköterskorna traumapatienter som mer 
oberäkneliga och krävande jämfört med andra patienter eftersom de kan ha skador i olika 
delar av kroppen. Patienterna kan ha flera sviktande organ och deras utveckling kan vara 
oförutsägbar. Sjuksköterskorna upplevde att detta gjorde det svårt att vårda dessa patienter 
och att oförutsägbarheten exempelvis påverkade sjuksköterskornas förmåga att informera 
patienter och anhöriga om patienternas situation (Alzghoul, 2014). I en annan studie menade 
sjuksköterskor att traumapatienter och deras anhöriga kan uppleva rädsla och chock, oavsett 
traumats svårighetsgrad, och kan ha ett stort behov av psykosocial omvårdnad vilket därför 
kräver mycket tid jämfört med andra patienter (Sandström et al., 2016). Traumapatienters 
situation har ofta plötsligt förändrats och de har inte haft tid att förbereda sig psykiskt samt är 
ovissa om hur deras framtida hälsa ska bli, vilket är en faktor som gör den psykosociala 
omvårdnaden mer komplex (Alzghoul, 2014). Traumapatienter kan relaterat till sina skador 
inte alltid framföra om de mår sämre eller om någonting känns fel. Sjuksköterskor kan 
uppleva det som en utmanande uppgift att upptäcka och förstå subtila symtom på att en 
patient mår dåligt, finna orsak till detta och försöka lindra lidandet (Boström et al, 2012). 
 
Ansträngd arbetsmiljö 
Sju stycken av de inkluderade studierna belyste olika typer av arbetsmiljörelaterade faktorer 
och beskrev dem som hinder för sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienten 
(Avander, Heikki, Bjerså & Engström, 2016; Boström et al., 2012; Freeman et al., 2013; 
Garlow, Day & Payne, 2015; Mason et al., 2014; Sandström et al., 2016; Tutton, Seers & 
Langstaff, 2008). Tidsbrist beskrevs av sjuksköterskor som en försvårande faktor i 
omhändertagandet av traumapatienter (Garlow et al., 2015; Mason et al., 2014; Sandström et 
al., 2016). Flertalet sjuksköterskor rapporterade att arbetsmiljön var ansträngd på grund av en 
hög arbetsbelastning (Boström et al., 2012; Mason et al., 2014; Tutton et al., 2008). Boström 
et al. (2012) beskrev att sjuksköterskorna har en rädsla att förlora fokus och helhetssyn av 
patientens tillstånd då sjuksköterskorna ofta anser sig ha för många arbetsuppgifter på samma 
gång. Enligt Tutton et al. (2008) var arbetsmiljön extra ansträngd för de erfarna 
sjuksköterskorna då de ansvarar för egna patienter, hjälper kollegor samt ska överblicka hela 
vårdavdelningen och vårdplatssituationen. I en studie av Mason et al. (2014) redogjorde 
sjuksköterskorna att deras stress bland annat beror på hög arbetsbelastning, ökad mängd 
administrativt arbete, för låg bemanning och en rädsla att inte prestera tillräckligt. 
 
En annan arbetsmiljörelaterad och försvårande faktor är risken för, och förekomsten av, hot 
och våld i samband med omhändertagandet av traumapatienter (Avander et al., 2016; 
Freeman et al., 2014; Mason et al., 2014). Avander et al. (2016) påpekade att sjuksköterskor 
som omhändertar traumapatienter riskerar att drabbas av hot och våld på sin arbetsplats till 
följd av att traumapatienter kan vara alkohol- eller drogpåverkade och ha en kriminell 
bakgrund. Sjuksköterskor beskrev hur de emellanåt ändrar sina prioriteringar av 
omvårdnadsåtgärder för att undvika hotfulla situationer och behaga vissa patienter som 
upplevs hotfulla och skrämmande. Sjuksköterskorna frångår då sina medicinska och 
omvårdnadsmässiga bedömningar av patienter för att undvika eventuella konflikter (Avander 
et al., 2016). I en studie av Freeman et al. (2014) beskrev sjuksköterskor att konfusoriska 
patienter, exempelvis traumapatienter med skallskador, kan bli aggressiva och konfusoriska 
och skrika, ropa, klättra ur sängen och motsätta sig vård. Den omåttliga tidsåtgången till dessa 
patienter leder till att sjuksköterskorna upplevde att de hela tiden behöver vara på sin vakt 
vilket gjorde att de inte har möjlighet att ge alla sina patienter tillräckligt med tid (Freeman et 
al., 2014). 
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Bristande kommunikation och dysfunktionellt teamarbete 
Sjuksköterskans traumaomhändertagande kan påverkas negativt av bristande kommunikation 
(Calleja, Aitken & Cooke, 2016; Garlow et al., 2015; Hjortdahl, Ringen, Naess & Wisborg, 
2009) samt vid dysfunktionellt teamarbete eller brist på kollegialt stöd (Alzghoul, 2014; 
Avander, 2016; Boström, 2012; Hjortdahl, 2009). Calleja et al. (2016) beskrev att ineffektiv 
eller dålig kommunikation kunde leda till att sjuksköterskor hade svårt att planera 
omvårdnaden och fatta beslut. Detta ansågs påverka patientomhändertagandet negativt. 
Garlow et al. (2015) belyste också att bristande kommunikation och otillräcklig information 
vid överlämning av traumapatienter från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning kunde 
försvåra omhändertagandet av traumapatienter. Bristande teamarbete kunde enligt Boström et 
al. (2012) leda till irritation hos sjuksköterskor. Det kunde upplevas energikrävande och 
försvårade sjuksköterskornas kommunikation med patienter och närstående. Enligt Hjortdahl 
et al. (2009) kunde bristande teamarbete leda till att det initiala traumaomhändertagandet blev 
dysfunktionellt och försvårade beslutsprocessen. Bristande ledarskap inom teamet 
identifierades som en central faktor för att teamarbetet skulle vara ofördelaktigt för patienten. 
Bristande ledarskap ansågs främst utgöras av osäkra och oerfarna ledare eller ledare som hade 
svårt att ta emot feedback eller kritik. Hierarkin inom teamet ansågs också vara en 
försvårande faktor, då det kunde leda till att teammedlemmar hade svårt att framföra kritik 
eller ”rätta” en teamledare även om de upplevde att hen fattade fel beslut (Hjortdahl et al., 
2009). Brist på stödjande relationer mellan kollegor kunde också anses vara en försvårande 
faktor för arbetet med traumapatienter (Alzghoul, 2014). I studien av Avander et al. (2016) 
upplevde sjuksköterskor ibland att de lämnades ensamma att hantera patienter som var 
aggressiva och att de i dessa fall saknade stöd och samarbete från övriga i teamet, framförallt 
från läkare.  
 
Bristande kompetens 
I tre studier framkom bristande kompetens som en försvårande faktor för sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter (Alzghoul, 2014; Garlow et al., 2015; Tutton et al., 
2008). Nyutbildade, oerfarna sjuksköterskor ansågs enligt Alzghoul (2014) inte redo att 
omhänderta traumapatienter på grund av bland annat avsaknad av formell traumautbildning. I 
studien av Garlow et al. (2015) uttryckte sjuksköterskorna att de hade bristande kompetens 
och ovana att omhänderta traumapatienter, vilket ledde till att sjuksköterskorna kände sig 
osäkra på om de skulle förstå potentiella komplikationer och behandlingar. Enligt Tutton et al. 
(2008) var det ett återkommande problem på traumavårdavdelning att det saknades kompetent 
personal och ofta arbetade en hög andel temporär bemanningspersonal. Detta försvårade 
arbetet för övrig personal som upplevde att de fick göra kompromisser i omvårdnaden som 
gick ut över patienterna.  
 
Emotionella utmaningar 
I åtta av de inkluderade artiklarna beskrevs olika typer av emotionella utmaningar som kunde 
försvåra sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter (Alzghoul, 2014; Avander et 
al., 2016; Boström et al., 2012; Freeman et al., 2014; Garlow et al., 2015; Mason et al., 2014; 
Sandström et al., 2016; Tutton et al., 2008). Sjuksköterskor som omhändertar traumapatienter 
bevittnar svåra livsöden och de beskrev att det kan vara tungt och svårt att hantera känslorna 
som uppstår i samband med det (Alzghoul, 2014; Boström et al., 2012; Mason et al., 2014; 
Tutton et al., 2008). Att omhänderta unga patienter med dyster prognos, hantera närståendes 
kris och bevittna dysfunktionella familjer rapporterades av sjuksköterskor som ångestfyllt 
(Mason et al., 2014). Att omhänderta egna vänner eller släktingar som utsatts för trauma samt 
unga traumapatienter kunde upplevas beklämmande, hemskt och traumatiskt (Alzghoul, 
2014). 
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Sjuksköterskor uppgav att de kunde behöva trycka undan sina egna känslor för att upprätthålla 
ett professionellt förhållningssätt och kunna ge stöd till traumapatienter och deras närstående 
(Boström et al., 2012). Enligt Tutton et al., 2008 innebar omhändertagandet av 
traumapatienten dagliga möten med lidande vilket kan generera tunga känslor hos de berörda 
som menar att det är viktigt att släppa taget om de svåra känslorna. Sandström et al. (2016) 
beskrev att sjuksköterskorna kan drabbas av oro och ångest i och med att de ibland identifierar 
sig med den drabbade eller den drabbades närstående och blir därför extra berörda och lever 
sig in i den svåra situationen. 
 
Rädsla och osäkerhet är återkommande känslor hos sjuksköterskor som omhändertar 
traumapatienter (Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014; Garlow et al., 2015; Mason et al). 
Sjuksköterskor i studien av Garlow et al. (2015) uttryckte rädsla relaterat till sin ovana att 
hantera traumapatienter med multipla skador. I studien av Freeman et al. (2014) beskrev 
sjuksköterskor att det framförallt är manliga patienter som deltagit i eller drabbats av 
gängrelaterat våld som förorsakar rädsla och osäkerhet. Sjuksköterskor beskrev hur de blir 
tilltalade och bemötta på ett respektlöst och hotfullt vis av patienter med kriminell bakgrund 
och dess närstående. Denna patientgrupp upplevs som krävande och sjuksköterskor beskrev 
att det är svårt att behandla dem respektfullt och fördomsfritt (Avander et al., 2016; Freeman 
et al., 2014). Enligt Freeman et al. (2014) leder det till att sjuksköterskor ifrågasatte sin 
förmåga att utföra omvårdnadsarbete på ett empatiskt sätt vilket resulterade i känslor av att 
inte räcka till. Utöver rädsla och osäkerhet kunde sjuksköterskor uppleva frustration och ilska 
i vården av dessa patienter och en känsla av att tappa kontrollen (Freeman et al., 2014). De 
kunde känna sig osäkra på om de ville fortsätta arbeta med traumapatienter på grund av de 
negativa känslorna de brottades med (Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014). 
Sjuksköterskorna beskrev att de arbetade hårt med att åsidosätta dessa känslor och försöka se 
bortom sina förutfattade meningar om patienterna och behandla dem likvärdigt som andra 
patienter. Det kunde dock hända att de förlorade tålamodet och sjuksköterskorna kunde då 
uppleva känslor av skuld och både psykisk och fysisk utmattning (Freeman et al., 2014). 
 

Faktorer som underlättar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter 
 
Välfungerande teamarbete och god kommunikation 
I elva artiklar presenterades resultat som belyser välfungerande teamarbete med stödjande 
relationer och god kommunikation som en faktor som främjar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter (Alzghoul, 2014; Berg et al., 2014; Boström et al., 2012; 
Calleja et al., 2016; Dalmaso, Weber, Eley, Spencer & Cabilan, 2015; Freeman et al., 2014; 
Hjortdahl et al., 2009; Jennings & Mitchell, 2017; Mason et al., 2014; Sandström et al., 2016, 
Tutton et al., 2008). Eftersom omvårdnaden av traumapatienter kan vara komplex ansågs det 
viktigt att hjälpas åt i teamet och stötta varandra (Alzghoul, 2014; Boström et al., 2012; 
Dalmaso et al., 2015; Freeman et al., 2014; Mason et al., 2014; Tutton et al., 2008). I studien 
av Freeman et al. (2014) framkom att ett gott samarbete kunde upplevas som en trygghet i 
patientomhändertagandet och sjuksköterskor menade också att samarbetet mellan kollegor var 
viktigt för att dela på den stora arbetsbördan. Dessutom kunde det upplevas stärkande 
personligen för sjuksköterskorna att känna att de fanns där för sina kollegor, vilket kunde ge 
energi för att hantera svåra situationer i omvårdnaden (Freeman et al., 2014). Enligt Mason et 
al. (2014) värderades stödjande relationer mellan kollegor som en viktig del för att uppleva 
arbetsengagemang, vilket i sin tur kan påverka patientomhändertagandet. 
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Teamarbete ansågs också i flera studier viktigt i traumaomhändertagandet eftersom 
sjuksköterskor besitter olika kunskaper och erfarenheter och kan dela dessa med varandra 
(Alzghoul, 2014; Boström et al., 2012; Dalmaso et al., 2015; Jennings & Mitchell, 2017; 
Tutton et al., 2008). Enligt Boström et al. (2012) kunde det upplevas som en trygghet att det 
alltid fanns någon i teamet som kunde hantera olika situationer som kunde uppstå. 
 
God kommunikation upplevdes som väsentligt för ett välfungerande teamarbete enligt flera 
studier (Alzghoul, 2014; Boström et al., 2012; Hjortdahl et al., 2009; Sandström et al., 2016). 
Enligt Sandström et al. (2016) var det viktigt med en förmåga att göra sig hörd och 
kommunicera tydligt inom teamet. Även om en traumamanual användes för att ge tydliga 
direktiv i det initiala omhändertagandet krävdes individuell anpassning för varje patient och 
för att kunna vara flexibel och individanpassa traumaomhändertagandet ansågs god 
kommunikation betydelsefullt. Samarbetet kunde påverkas av traumats allvarlighetsgrad och 
sjuksköterskorna upplevde att ju mer allvarligt skadad en patient var, desto bättre var 
samarbete i teamet (Sandström et al., 2016). Ledarskap framkom också som en viktig 
komponent i teamarbetet, framförallt i det initiala omhändertagandet, där det var viktigt för ett 
välfungerande samarbete att teamledaren hade en tydlig och rak kommunikation med övriga 
teammedlemmar (Hjortdahl et al., 2009; Sandström et al., 2016). Enligt Berg et al. (2014) var 
god kommunikation i teamet en främjande faktor för patientsäkerhet. Calleja et al. (2016) 
menar att det också var viktigt med god kommunikation och dokumentation i 
informationsöverföringen mellan kollegor. Detta ansågs påverka sjuksköterskans förmåga att 
planera omvårdnaden positivt, vilket var viktigt för att patientomhändertagandet skulle 
fungera. 
 
Kunskap och erfarenhet 
Ett flertal studier redogjorde för att kompetens i form av kunskap (Alzghoul, 2014; Calleja et 
al., 2016; Canzian et al., 2016; Curtis, Wiseman, Kennedy, Kourouche & Goldsmith, 2016; 
Finstad, Koldstadbråten & Hellesø, 2018; Hjortdahl et al., 2009; Sandström et al., 2016) och 
erfarenhet (Alzghoul, 2014; Boström et al., 2012; Hjortdahl et al., 2009; Sandström et al., 
2016) var faktorer som underlättade sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter. 
Det krävs specifika kunskaper inom anatomi och fysiologi vid omvårdnad av traumapatienter, 
menar Alzghoul (2014). Sjuksköterskor måste också veta hur de korrekt ska förflytta 
traumapatienter och utföra basal omvårdnad på denna patientgrupp, och sjuksköterskor i 
studien betonade att detta var viktigt för att undvika komplikationer. Vidare menade de att de 
måste ha specifik kunskap kring tecken och symtom associerade med trauma så att de kan 
identifiera potentiell försämring (Alzghoul, 2014). Enligt Calleja et al. (2016) påverkade 
sjuksköterskors kunskap vilken information de valde att överföra vid överlämning av en 
patient, vilket i sin tur kunde påverka omhändertagandet av traumapatienter. Sjuksköterskans 
förmåga att ”pussla ihop information” från flera olika informationskällor om patienten ansågs 
också påverka deras förmåga att fatta adekvata beslut om patientens vård. 
 
Enligt Sandström et al. (2016) uppskattade sjuksköterskor att få kontinuerlig utbildning för att 
förbättra omvårdnaden. Tre studier utvärderade sjuksköterskors och annan personals kunskap 
efter olika utbildningar i traumaomhändertagande. Samtliga resultat visade på förbättrad 
kunskap som var kliniskt relevant för omhändertagande av traumapatienter (Canzian et al., 
2016; Curtis et al., 2016; Finstad et al., 2018). I studien av Finstad et al. (2018) genomgick 
deltagarna en traumaomvårdnadsutbilding under två dagar, och självskattade därefter en 
signifikant förbättring i medicinsk kompetens, teamarbeteskompetens och besluts- och 
improvisationskompetens. 
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Den medicinska kompetensen innebar exempelvis applicering av nackkrage, blockvändning, 
ta emot traumapatienter enligt ABCDE, identifiera olika typer av chock, identifiera 
andningsproblem och initiera olika åtgärder. Besluts- och improvisationskompetensen innebar 
till exempel att kunna göra snabba prioriteringar samt hantera oväntade och kaotiska 
situationer (Finstad et al., 2018). Studien av Canzian et al. (2016) utvärderade sjuksköterskors 
kunskap efter en kurs i Advanced Trauma Care for Nurses [ATCN], och de som genomgått 
kursen hade signifikant bättre resultat på kunskapstest i traumaomhändertagande jämfört med 
de som inte gått utbildningen. De flesta upplevde kursen som mycket relevant för deras 
kliniska yrkesutövande. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien av Curtis et al. (2016) 
rapporterade att en webbaserad traumaomvårdnadsutbildning var relevant och användbar för 
deras arbete. Områden som sjuksköterskorna ansåg sig fått mer kunskap om var framförallt 
kommunikation med patienter och andra vårdgivare, att genomföra en strukturerad 
bedömning av traumapatienten, att utföra och prioritera omvårdnadsåtgärder samt att 
identifiera riskfaktorer för fysiologisk försämring. Inom fyra veckor hade de flesta använt den 
nya kunskapen i klinisk praxis, och majoriteten upplevde att omvårdnaden av traumapatienter 
generellt förbättrades efter utbildningen (Curtis et al., 2016). 
 
Sjuksköterskans erfarenhet av traumapatienter ansågs främja omhändertagandet (Alzghoul, 
2014; Boström et al., 2012; Sandström et al., 2016). Erfarna sjuksköterskor ansågs mer 
lämpade att omhänderta traumapatienter eftersom de har en bättre överblick över patientens 
behov och har lättare att hantera komplexa situationer (Alzghoul, 2014; Boström et al., 2012). 
Erfarna sjuksköterskor är dessutom mer benägna att be om hjälp vid behov, att uttala sin 
eventuella oro och våga delge sina åsikter i patientomhändertagandet (Alzghoul, 2014). 
Klinisk erfarenhet påverkade sjuksköterskors självförtroende och trygghet i omhändertagande 
av traumapatienter (Alzghoul, 2014) och hjälpte sjuksköterskorna att hantera emotionella 
utmaningar (Alzghoul, 2014; Sandström et al., 2016). Enligt Hjortdahl et al. (2009) var det 
viktigt vid det initiala omhändertagandet av traumapatienter att teamledaren hade 
professionell kompetens, erfarenhet och arbetade lugnt och metodiskt för att övriga 
teammedlemmar skulle känna tillit till situationen. Detta ansågs främja säkert 
patientomhändertagande. Om teamledaren var oerfaren kunde erfarna teammedlemmar spela 
en central roll i att guida teamledaren och stödja beslutsfattning. 
 
Sjuksköterskans personlighet och förhållningssätt 
I fem artiklar framkom sjuksköterskans personlighet och förhållningssätt i arbetet som 
främjande faktorer för omhändertagandet av traumapatienter (Alzghoul, 2014; Boström et al., 
2012; Freeman et al., 2014; Mason et al., 2014; Tutton et al., 2008). Sjuksköterskor uppgav 
att det krävdes en förmåga att distansera sig från känslor och ha en viss hårdhet för att agera 
professionellt och göra ett bra arbete (Alzghoul, 2014; Boström et al., 2012; Tutton et al., 
2008). Att ha förmåga att använda sin fantasi för att lindra lidande värdesattes (Boström et al., 
2012). Sjuksköterskor upplevde sig meningsfulla, upprymda och tillfredsställda med arbetet 
när de kände att de gjorde ett bra arbete som gjorde skillnad för patienter. Dessa positiva 
känslor ansågs viktiga för att klara av att arbeta med traumapatienter (Alzghoul, 2014). I 
studien av Freeman et al. (2014) uppskattade sjuksköterskor att bli erkända av andra som 
”trauma-sjuksköterskor” och det gjorde att de kände sig viktiga, speciella och stolta. Att se 
hur patienter återhämtade sig och att få en innerlig mänsklig kontakt med patienter och 
närstående ledde till att sjuksköterskorna kände sig betydelsefulla och tillfreds med att hjälpa 
andra (Freeman et al., 2014). Sjuksköterskor ansåg att det krävdes en viss typ av personlighet 
för att arbeta med trauma, att det var viktigt att tycka om utmaningar och att kunna se stress 
och adrenalinpåslag som någonting positivt (Boström et al., 2012; Freeman et al., 2014). 
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I studien av Tutton et al. (2008) beskrev personal hur de värdesatte variationen i arbetet med 
allt från lätt till svårt skadade patienter. Sjuksköterskor i studien av Freeman et al. (2014) 
beskrev sig själva som ”trauma junkies” och njöt av utmaningen med att arbeta i ett högt 
tempo med komplexa patienter. Att ha denna personlighet eller detta förhållningssätt var 
betydande för att orka fortsätta arbeta inom traumavård. Resultatet i studien av Mason et al. 
(2014) visade på att ju mer arbetsengagemang och arbetsvilja sjuksköterskor rapporterade, 
desto mindre rapporterade de symtom på utbrändhet och empatitrötthet. 
 
Strukturerade arbetssätt 
I fem av de inkluderade studierna beskrev sjuksköterskor olika former av strukturerade 
arbetssätt som underlättande faktorer för omhändertagandet av traumapatienten (Boström et 
al., 2012; Dalmaso et al., 2015; Jennings & Mitchell, 2017; Sae-Sia, Songwathana & 
Ingkavanich, 2012; Sandström et al., 2016). I Boström et al. (2012) beskrev sjuksköterskor 
vikten av att förbereda sig inför att en traumapatient skulle anlända genom att ta reda på så 
mycket information som möjligt om patientens bakgrund och status då de ansåg sig vara 
ansvariga för övervakning av patienten. Enligt Boström et al. (2012) arbetade 
sjuksköterskorna systematiskt enligt ATLS och upplevde att det gav dem trygghet att följa 
specifika rutiner. Traumamanualen beskrevs i Sandström et al. (2016) som ett verktyg 
sjuksköterskan och teamet använde sig av för att underlätta omhändertagandet av 
traumapatienten. 
  
I två av studierna har specifika traumaomvårdnadsronder implementerats och utvärderats. 
Dessa traumaomvårdnadsronder innebar ett strukturerat rondarbete för framförallt 
sjuksköterskor och skulle underlätta för dem att planera den specifika omvårdnaden för 
traumapatienterna. Sjuksköterskor upplevde att deras yrkesutövande förbättrades och 
förenklades av ronderna, att kvaliteten på omvårdnaden höjdes, och att samarbetet kollegor 
emellan underlättades (Dalmaso et al., 2015; Jennings & Mitchell, 2017). Enligt en av 
studierna ansåg sjuksköterskor att patienterna blev mer involverade i sin egen vård med hjälp 
av traumaomvårdnadsronderna (Dalmaso et al., 2015). Enligt den andra studien ansåg de 
tillfrågade sjuksköterskorna att ronderna resulterade i ett mer strukturerat omvårdnadsarbete 
och att ordinationer av omvårdnadsåtgärder dokumenterades bättre (Jennings & Mitchell, 
2017). Ett annat strukturerat arbetssätt som utvecklades, implementerades och utvärderades av 
Sae-Sia et al. (2012) var ett protokoll som sjuksköterskor skulle använda vid sin initiala 
bedömning av traumapatienten på en vårdavdelning. Detta protokoll hade som mål att 
upptäcka missade skador hos traumapatienter och sjuksköterskorna som deltog i studien 
uppgav att de generellt sett var nöjda med arbetssättet. Dessutom framgick det att ett flertal 
missade skador upptäcktes inom 24 timmar i samband med införandet av protokollet (Sae-Sia 
et al., 2012). 
 
Reflektionens betydelse 
Betydelsen av att reflektera i arbetet med traumapatienter lyftes i tre artiklar som en 
främjande faktor för patientomhändertagandet (Berg et al., 2014; Boström et al., 2012; 
Sandström et al., 2016). Enligt Sandström et al. (2016) kunde sjuksköterskor uppleva ett 
behov av att reflektera vid oro över en traumapatient, och de tyckte att det var bäst att prata 
med kollegor eftersom de förstod varandra. Ibland kände de bara ett behov av att någon 
lyssnade, och ibland ville de diskutera tankar och känslor rörande en patient samt diskutera 
sjuksköterskans roll i traumavården. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att bearbeta 
händelser för att kunna förbereda sig för en ny patient (Sandström et al., 2016). Även Boström 
et al. (2012) belyste vikten av att sjuksköterskor reflekterar i sitt arbete, både ensamma och 
tillsammans med andra. 



 

21 
 

Detta upplevdes utvecklande och främjade sjuksköterskornas förmåga att ge bättre vård vid 
liknande situationer framöver. Strukturerad reflektion i form av debriefings kunde leda till att 
sjuksköterskor fick en förståelse för hur de andra i teamet tänkte och kunde bidra till en 
sammanhängande bild av traumaomhändertagandet (Boström et al, 2012). Enligt Sandström 
et al. (2016) uppskattades debriefings av sjuksköterskor, men de upplevde att det sällan gavs 
möjlighet till det. I studien av Berg et al. (2014) testade man att införa strukturerade 
debriefings inom det multidisciplinära traumateamet efter traumaomhändertaganden, och 
resultatet visade på att medverkande personal upplevde att de fick en bättre uppfattning om 
sin roll i teamet, att medvetenhet kring hinder i kommunikationen ökade och att 
kommunikationen förbättrades, vilket förbättrade patientsäkerheten. Teammedlemmarna 
upplevde också att debriefings stärkte traumateamet (Berg et al., 2014). 
 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
För att besvara syftet valdes litteraturöversikt med integrativ analys som metod i föreliggande 
studie. Det ansågs vara en lämplig metod eftersom syftet kan anses vara relativt brett och med 
en önskan från författarna om att få en mångsidig bild av forskningsfrågan (Friberg, 2012; 
Polit & Beck, 2017). Om syftet hade fokuserat på sjuksköterskors upplevelser av vad som 
påverkar omhändertagandet av traumapatienter, vilket delvis fångas i föreliggande 
litteraturöversikt, hade eventuellt en intervjustudie varit att föredra för att få en fördjupad 
snarare än bred förståelse i ämnet (Polit & Beck, 2017). Författarna till föreliggande 
litteraturöversikt arbetar dock på en av få traumavårdavdelningar i Sverige, och det skulle 
vara problematiskt såväl etiskt som metodologiskt för studiens trovärdighet att intervjua 
kollegor som författarna har en relation till sedan tidigare (McDermid, Peters, Jackson & 
Daly, 2014). Att endast fokusera på det initiala omhändertagandet och intervjua 
sjuksköterskor på akutmottagningar eller att fokusera på intensivvård låg utanför författarnas 
intresseområde. Valet av litteraturöversikt som metod föll sig således rimligt av flera 
anledningar. 
 
I kontexten akutsjukvård har författarna valt att inkludera vård på akutmottagningar, 
intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar. Att välja endast en av dessa mer specificerade 
kontexter ansågs inte möjligt, eftersom antalet vetenskapliga artiklar i ämnet var begränsat. 
Det kan anses vara en svaghet med en så bred kontext eftersom det blir en större variation i 
resultatet med större svårigheter att finna likheter, vilket kan ha påverkat litteraturöversiktens 
överförbarhet (Polit & Beck, 2017). Samtidigt ger den breda kontexten en mer mångsidig bild 
av faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter, vilket 
författarna anser vara en styrka. Artiklar med kontexten prehospital vård exkluderades, 
eftersom författarna ansåg att den prehospitala vården skiljer sig markant från vård på sjukhus 
gällande resurser och arbetssätt. Studier från ett flertal olika länder och olika världsdelar 
inkluderades, vilket också kan tolkas som både en svaghet och styrka. Eftersom traumavården 
kan se olika ut i olika delar av världen, gällande exempelvis sjuksköterskans roll, resurser och 
sjukvårdssystem, kan överförbarheten av resultatet påverkas (Polit & Beck, 2017). Det skulle 
dock innebära bias om författarna skulle välja vilka länder som skulle kunna tänkas ha större 
likheter i traumavården, och att välja endast studier från Sverige hade inte varit möjligt 
relaterat till begränsat antal studier. 
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Författarna tog hjälp av bibliotekarier vid Sophiahemmets Högskola vid val av sökord och 
sökstrategi vilket ansågs vara en styrka eftersom det säkerställde att litteratursökningen 
utformades korrekt i förhållande till syftet (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 
2017). Ett av huvudbegreppen i syftet, nämligen faktorer eller påverkande faktorer, valdes 
bort vid litteratursökning i databaser. Detta kan anses vara en svaghet, eftersom sökningen 
blev mindre specificerad mot syftet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). För att ställa en 
tydlig specificerad forskningsfråga inom kvalitativ forskning används ofta akronymen PEO 
[Population, Exposure, Outcome], och alla komponenter av PEO bör ingå i en 
litteratursökning (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). I föreliggande litteraturöversikt 
ingick P (sjuksköterskor inom traumavård) och O (omhändertagande av traumapatienter) i 
litteratursökningen, men inte E; påverkande faktorer. Anledningen till att faktorer inte ingick 
bland valda sökord var att författarna till föreliggande litteraturöversikt ansåg att ordet i sig 
har en bredare betydelse och saknar rimliga synonymer som skulle kunna generera relevanta 
sökträffar. Ett alternativ skulle ha varit att söka på olika begrepp som skulle kunna innebära 
påverkande faktorer, till exempel att söka på utbildning och attityder. Detta skulle dock ha 
inneburit en hög grad av bias då författarnas egna förutfattade meningar om vad som skulle 
kunna påverka omhändertagandet av traumapatienter skulle genomsyra sökningen. Detta 
skulle vara ett hot mot litteraturöversiktens objektivitet (Polit & Beck, 2017), och ansågs 
därför uteslutet. Ett annat alternativ skulle ha varit att välja ett mer begränsat syfte och endast 
undersöka hur en enskild faktor, såsom utbildning, påverkade omhändertagandet av 
traumapatienter. Författarna önskade dock få en bredare bild av vad som kan påverka 
omhändertagandet, och ett smalare syfte ansågs således också uteslutet. Med ett bredare och 
mindre specificerat sökresultat ökade risken för subjektivitet i urval av artiklar, vilket enligt 
Vergnes et al. (2010) alltid är en risk. Med avsikt att undvika ett subjektivt urval baserad på 
författarnas egen förförståelse lästes ett stort antal abstract och artiklar i fulltext och 
granskades utifrån förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier. Artiklar som saknades 
elektroniskt i fulltext beställdes, vilket kan anses vara en styrka eftersom relevant litteratur 
inte missades. Ett fåtal abstract var dock otydliga och tveksamma huruvida de eventuellt 
skulle kunna svara till syftet, och dessa beställdes inte i fulltext utan exkluderades. Detta 
innebar en viss risk att missa relevant litteratur, dock ansåg författarna att denna risk var liten 
samt att ett godtagbart antal artiklar redan genererats. En artikel som beställdes i fulltext 
anlände inte och exkluderades således. 
 
Enligt Whittemore och Knafl (2005) är det lämpligt att kvalitetsgranska studier och ta hänsyn 
till detta vid inklusion och exklusion av artiklar i en litteraturöversikt. I föreliggande 
litteraturöversikt exkluderades artiklar av låg vetenskaplig kvalitet, eftersom kvaliteten på de 
primära studierna påverkar kvaliteten på en litteraturöversikt (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016; Forsberg & Wengström, 2016). Det ansågs således vara en styrka att endast inkludera 
studier av hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet. Av 17 artiklar bedömdes sex stycken ha 
medelhög kvalitet på grund av vissa otydligheter i metodbeskrivningen, stort bortfall eller litet 
urval i kvantitativa studier. Endast tre studier exkluderades på grund av låg kvalitet, och dessa 
ansågs inte heller tillföra något nytt i litteraturöversiktens resultat om de hade inkluderats. 
 
De inkluderade studierna skilde sig från varandra gällande metod, forskningsfrågor och 
resultatmängd. Några innehöll omfattande och mångsidiga beskrivningar av sjuksköterskors 
och sjukvårdspersonals erfarenheter och upplevelser av traumaomhändertagande. I dessa 
studier återfanns både underlättande och försvårande faktorer inom de flesta urskilda 
kategorierna i litteraturöversiktens resultat. 
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Andra studier undersökte effekterna av en utbildning eller intervention, och dessa gav smalare 
resultat som endast kunde falla in under en eller två kategorier med underlättande faktorer. 
Några ytterligare studier fokuserade på specifika fenomen inom traumaomhändertagande, och 
gav framförallt resultat i form av försvårande faktorer. Denna bredd av studier uppstod som 
ett resultat av en bred forskningsfråga, och kan förstås ha påverkat litteraturöversiktens 
resultat. Detta kan anses negativt påverka studiens tillförlitlighet (Polit & beck, 2017). En 
förförståelse kring vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans omhändertagande av 
traumapatienter kan ha influerat författarna till föreliggande litteraturöversikt vid urvalet av 
just dessa studier samt vid tolkning av resultat. Detta kan anses vara ett hot mot 
litteraturöversiktens objektivitet och trovärdighet (Polit & Beck, 2017). För att eftersträva 
objektivitet och trovärdighet har författarna till föreliggande litteraturöversikt läst artiklar 
noggrant var för sig och därefter diskuterat och jämfört tolkningar av relevans och resultat. 
Dessutom har författarna medvetet reflekterat över sin egen förförståelse vid tolkning av varje 
artikel. 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av 
traumapatienter inom akutsjukvård. Resultatet visade på att det finns faktorer som försvårar, 
och faktorer som underlättar för sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienten. 
Sjuksköterskor inom traumavård målar upp en bild av krävande och oförutsägbara patienter i 
en pressad arbetsmiljö med risk för hotfulla och våldsamma situationer. Sjuksköterskorna 
redogör för dysfunktionella team med bristande kommunikation och möten med svåra 
livsöden som kan ge upphov till svåra känslor hos dem. Sjuksköterskorna beskriver också att 
faktorer såsom god kunskap och kompetens inom traumavård och ett lämpligt förhållningssätt 
till traumapatienten, välfungerande team med god kommunikation samt strukturerade 
arbetssätt och reflektion resulterar i gott omhändertagande av traumapatienten.  
 
De faktorer som framkom i resultatet var inte förvånande, menar författarna. Det kan anses 
uppenbart att kompetens, kommunikation och arbetsmiljö påverkar sjuksköterskors 
omhändertagande av traumapatienter. Resultatet tycks inte heller unikt för just traumavård, 
utan författarna antar att liknande resultat skulle kunna framkomma om faktorer som påverkar 
omhändertagandet av patienter generellt inom akutsjukvård skulle undersökas. Resultat som 
var specifika för just traumaomhändertagande skulle kunna vara att traumapatienter upplevs 
extra utmanande att vårda på grund av deras komplexa och oförutsägbara tillstånd. Flera av de 
faktorer som främjar omhändertagandet av traumapatienter, kan också ses som 
tillvägagångssätt eller resurser för att hantera just denna komplexitet i trauma.  
 
I resultatet kom det fram att bristande kommunikation kollegor emellan och dysfunktionella 
team kan försvåra omhändertagandet av traumapatienten och påverka omhändertagandet 
negativt (Calleja et al., 2016; Garlow et al., 2015; Hjortdahl et al., 2009). I en svensk studie av 
Ridelberg et al. (2014) har sjuksköterskor identifierat just teamarbete och kommunikation 
kollegor emellan som två av flera faktorer som påverkar patientsäkerhet. Enligt Ridelberg et 
al. (2014) påverkar god kommunikation och gott teamarbete patientsäkerheten positivt medan 
ineffektiv kommunikation påverkar patientsäkerheten negativt. 
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I och med att akutsjukvården är en högriskmiljö när det gäller vårdskador och det ställs höga 
krav på sjuksköterskor att bedriva säker vård (SENA & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) 
så kan det tyckas vara en adekvat prioritering av sjuksköterskor som omhändertar 
traumapatienter på traumarummet att fokusera på just kommunikationen i teamet. Däremot 
kan en konsekvens av den prioriteringen vara att den personcentrerade vården av 
traumapatienten blir lidande. 
 
Enligt Wiman och Wikblad (2004) tenderar sjuksköterskor i traumateamet att fokusera på den 
medicintekniska omvårdnaden och det observerades brister i kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient. Patienter har dessutom rapporterat en känsla av utanförskap vid 
traumaomhändertagandet (Granström et al., 2019; Kaufman et al., 2017). Säker vård och 
personcentrerad vård tycks vara svåra att kombinera i just det initiala omhändertagandet av 
traumapatienten, särskilt när det är en svårt skadad patient, och därför menar författarna av 
föreliggande litteraturöversikt att det blir särskilt viktigt för nästa instans inom akutsjukvården 
att arbeta personcentrerat. Flertalet studier har trots allt visat att traumapatienter överlag är 
nöjda med den vård de får under det initiala omhändertagandet på traumarummet (Granström 
et al., 2019; Kaufman et al., 2017; Wright, 2011).  
 
I flera studier framkom det att sjuksköterskor upplevde hot och våld som ett förekommande 
problem i arbetet med traumapatienter (Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014; Mason et 
al., 2014). Risken för att utsättas för hot och våldsamma situationer kunde leda till känslor av 
rädsla, osäkerhet, frustration och ilska, vilket i sin tur kunde påverka hur sjuksköterskorna 
agerade i förhållande till patienterna. Författarna till föreliggande litteraturöversikt tolkar att 
de utmaningar i samband med hot och våld som beskrivs i resultatet, påverkar hur 
sjuksköterskorna bedriver såväl säker som personcentrerad vård. I studien av Avander et al. 
(2016) beskrevs att sjuksköterskor ibland prioriterade omvårdnadsåtgärder annorlunda på 
grund av rädsla eller för att undvika konflikter. Traumapatienter kan ha komplexa och 
varierande omvårdnadsbehov (Biz et al., 2016; Nogueira et al., 2015), och sjuksköterskor bär 
ett stort ansvar att bedöma och prioritera omvårdnadsåtgärder för att optimera omvårdnad och 
förebygga vårdskador hos traumapatienter, det vill säga bedriva säker vård (ENA, 2014; 
SENA & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Att prioritera omvårdnadsåtgärder utifrån risk 
för hot och våld istället för utifrån medicinska bedömningar och omvårdnadsbehov kan 
således anses påverka patientsäkerheten och skulle kunna öka risken för vårdskador. Detta 
stöds av en studie av Roche, Diers, Duffield och Catling-Paull (2010) som undersökte 
samband mellan sjuksköterskors upplevelser av hot och våld och konsekvenser för 
patienterna. Studien visade statistiskt signifikanta samband mellan hot och våld och 
fallolyckor, misstag vid läkemedelshantering samt försenad läkemedelsadministrering. 
 
I två studier uttryckte sjuksköterskor förutfattade meningar och negativa attityder gentemot 
patienter med kriminell bakgrund och som upplevdes respektlösa och hotfulla (Avander et al., 
2016; Freeman et al., 2014). Sjuksköterskorna beskrev att de kunde uppleva det som en 
utmaning att bemöta dessa patienter med empati och respekt och försöka se bortom sina 
fördomar. Förutom den etiska problematiken i detta, med sjuksköterskans ansvar att vårda alla 
med lika värde (SFS, 2017:30, kap. 3, 1 §), kan detta tolkas som problematiskt i förhållande 
till personcentrerad vård. Den personcentrerade vården handlar om att bedriva vård med 
respekt för patientens unika person och i partnerskap med denne (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2016), vilket kan tänkas försvåras om sjuksköterskan brottas med 
förutfattade meningar och svårighet att visa respekt gentemot patienten. Förutom kriminalitet 
identifierade sjuksköterskor också alkohol- och drogpåverkan hos patienter som 
bakomliggande orsaker till hot- och våld inom traumavården (Avander et al., 2016). 



 

25 
 

Missbruk är en vanlig bakomliggande orsak till traumatiska skador, och det är således inte 
ovanligt att traumapatienter är påverkade av alkohol eller droger i akutsjukvården (ENA, 
2014). I en studie av Monks, Topping och Newell (2013) undersöktes sjuksköterskors 
omvårdnad av patienter med drogmissbruk samt patienternas upplevelse av omvårdnaden. 
Sjuksköterskor hade negativa attityder och misstro gentemot drogmissbrukande patienter, och 
interagerade mindre med dessa jämfört med andra patienter. Detta ledde till ömsesidig misstro 
från patienternas sida mot sjuksköterskorna, samt en eskalering av negativa beteenden och 
ibland våld. Studien visade också att när sjuksköterskor vågade interagera med 
drogmissbrukande patienter, visade intresse, var icke-dömande och såg personen bakom 
patienten, ledde detta till mindre laddade interaktioner. Dessutom kände sig patienterna sedda 
och visade ett mer positivt och trevligt beteende (Monks, Topping och Newell, 2013). 
Författarna till föreliggande litteraturöversikt tolkar detta som att sjuksköterskors 
förhållningssätt och förmåga att agera professionellt och icke-dömande, har betydelse för 
personcentrerad vård. Det kan i sin tur ha påverkan på såväl sjuksköterskornas arbetssituation 
som patienternas upplevelse av vården. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2018) är adekvat kompetens och tillräcklig bemanning med rätt 
kompetens centralt för patientsäkerheten inom akutsjukvård. Bristande kompetens och 
otillräcklig bemanning leder bland annat till ökad stress och hög arbetsbelastning för 
personalen, något som också framkom i föreliggande litteraturöversikts resultat. Detta kan i 
sin tur leda till negativa konsekvenser för patienterna som kan drabbas av vårdskador 
(Socialstyrelsen, 2018). Resultatet påvisade också att sjuksköterskors specifika kunskap och 
erfarenhet inom trauma underlättade omhändertagandet av traumapatienter. Enligt Walter och 
Curtis (2015) får traumapatienter bättre vård, färre komplikationer och kortare vårdtider om 
traumavården bemannas med specialiserade sjuksköterskor med specifik traumakompetens, 
framförallt trauma nurse practitioners. Vidare menar dock författarna att det är oklart exakt 
vad det innebär att vara specialiserad traumasjuksköterska. Walter och Curtis (2015) hävdar 
att litteraturen är diffus gällande formella kvalifikationskrav och rollbeskrivning för en 
traumasjuksköterska. Detta anser författarna till föreliggande litteraturöversikt är intressant. 
Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård berör området trauma (Sophiahemmet 
Högskola, 2019), och sjuksköterskor verksamma inom traumavård går ofta kurser i 
traumaomvårdnad (Ribbe et al., 2015). Det saknas dock en specifik 
specialistsjuksköterskeutbildning inom traumatologi, vilket eventuellt hade varit fördelaktigt 
ur ett patientsäkerhets- och vårdkvalitetsperspektiv.  
 
Kopplingen mellan strukturerade arbetssätt och säker vård är självklar, anser författarna till 
föreliggande litteraturöversikt. Resultatet visade att införande av ett protokoll för 
sjuksköterskors bedömning av traumapatienter på vårdavdelning kunde leda till upptäckt av 
missade skador (Sae-Sia et al., 2012). Missade skador kan förekomma hos runt åtta procent av 
alla traumapatienter (Giannakopoulos et al., 2011; Houshian et al., 2002). Ett verktyg som 
hjälper sjuksköterskor att upptäcka missade skador i ett tidigt skede kan anses bidra till en 
patientsäker vård. Här kan tänkas att säker vård och personcentrerad vård kan vara svåra att 
förena. Strukturerade arbetssätt som tydligt främjar säker vård, kan lätt bli oflexibla ramar 
svåra att anpassa efter patientens unika behov och således svåra att förena med 
personcentrerad vård. Samtidigt finns olika typer av strukturerade arbetssätt och utrymme att 
fokusera på personcentrering vid utformning av dessa. I studien av Dalmaso et al. (2015) 
utfördes specifika traumaomvårdnadsronder enligt en viss struktur där patienten involverades, 
och sjuksköterskor upplevde att ronderna ökade patienternas delaktighet i vården, vilket kan 
anses vara essentiellt inom personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  
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Faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter diskuteras i 
föreliggande litteraturöversikt mot begreppen personcentrerad vård och säker vård. 
Anledningen till detta är att det tycks i vissa situationer finnas motsättningar och svårigheter 
för sjuksköterskor att bedriva både säker och personcentrerad vård. Framförallt under 
pressade situationer tycks sjuksköterskor fokusera på säker vård och glömma eller prioritera 
bort personcentreringen. Med de höga krav som ställs på sjuksköterskor faller det sig kanske 
naturligt att prioritera patientsäkerhet högst. I vissa extra pressade situationer, till exempel vid 
hot och våld, tycks dock både patientsäkerheten och den personcentrerade vården bli lidande. 
En ytterligare anledning att diskutera dessa begrepp i förhållande till varandra, är att säker 
vård och personcentrerad vård tycks ha ett samband. Hot mot den ena kan vara ett hot mot 
den andra, och de kan även förstärka varandra. Definitionen av en vårdskada gäller inte enbart 
fysiska skador, utan även psykiska (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). Andersson (2017) redovisar i 
sin avhandling att mer än en tredjedel av anmälningar av vårdskador som gjorts av patienter 
och anhöriga gäller brist på delaktighet i omvårdnaden. I anmälningarna beskrev patienter och 
anhöriga ett missnöje med information och kommunikation med sjuksköterskor och de menar 
att vårdskadorna som uppstått hade kunnat undvikas om patient och anhöriga varit mer 
delaktiga i omvårdnaden. Således kan en personcentrerad vård, enligt författarna, resultera i 
en mer säker vård och färre rapporterade vårdskador.  
 

Samhällsnytta 
 
Trauma kräver stora resurser från hälso- och sjukvården och orsakar således höga kostnader 
för samhället (Svenska Traumaregistret, 2017). Traumapatienter rapporterar nedsatt hälsa och 
sänkt livskvalitet flera månader och ibland flera år efter skadetillfället (Ahl et al., 2017; 
Aitken et al., 2016a; Gabbe et al., 2017; Kruithof et al., 2018). Patientsäkerhetsrisker och 
brister i den personcentrerade vården kan påverka patienternas hälsa negativt och leda till 
vårdskador (Anderson, 2017; Socialstyrelsen 2017b). Omvänt kan säker vård (SENA & 
Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) och personcentrerad vård leda till positiva konsekvenser 
med färre vårdskador (Anderson, 2017). I en studie av Zatzick et al. (2018) testades 
införandet av en intervention för personcentrerad vård mot en kontrollgrupp. Traumapatienter 
fick uppge allt som bekymrade dem efter traumat, och med utgångspunkt i detta gjordes i 
interventionsgruppen en individuell långsiktig vårdplan i samråd med patienten och utifrån 
individuella behov. Ett halvår efter traumat upplevde patienter i interventionsgruppen 
signifikant mindre besvär av de bekymmer eller den posttraumatiska oro de upplevt från 
början, jämfört med kontrollgruppen. Studien visade dessutom att patienterna i 
interventionsgruppen i signifikant lägre grad sökte vård på akutmottagningar det närmaste året 
efter traumat, jämfört med patienter i kontrollgruppen. Forskning talar således för att 
patientsäker och personcentrerad traumavård skulle kunna vara fördelaktigt 
samhällsekonomiskt. Kunskap om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors förmåga att 
bedriva säker och personcentrerad traumavård kan vara av värde. 
 

Slutsats 
 
Att omhänderta traumapatienter är en utmaning, både ur ett medicinskt och ur ett 
omvårdnadsperspektiv. Gemensamt för flera av de faktorer som påverkar sjuksköterskans 
omhändertagande av traumapatienter, tycks vara att de på olika sätt kan försvåra eller 
underlätta sjuksköterskans förmåga eller benägenhet att bedriva säker och personcentrerad 
vård. 
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Traumapatienter kan utveckla såväl fysiska som psykiska funktionshinder som kan påverka 
deras liv och livskvalitet långt efter traumat. Forskning tyder på att personcentrerad och säker 
vård kan påverka detta. Om sjuksköterskor får chansen att bedriva en patientsäker och 
personcentrerad traumavård kan traumapatienters hälsa förbättras både på kort och lång sikt. 
Sjuksköterskans specifika traumaomvårdnad spelar en central roll i att förebygga 
komplikationer och främja hälsa. Denna litteraturöversikt har bidragit med kunskap kring 
vilka verktyg och omständigheter sjuksköterskor inom traumavård behöver för att göra ett 
fullgott arbete och ge traumapatienter god omvårdnad. 
 

Klinisk tillämpbarhet 
 
Verksamheter som bedriver traumavård kan dra nytta av denna studies resultat för att 
identifiera vilka förutsättningar de ger sina medarbetare och vilka hinder de behöver 
ombesörja för att säkerställa att traumavården håller god kvalitet. En idé kan vara att 
implementera specifika, strukturerade arbetssätt för att göra traumavården mer 
personcentrerad och patientsäker. Ett förslag är ett tertiärt omhändertagande av 
traumapatienter som ska inträffa på vårdavdelning 24–48 timmar efter skadetillfället, med 
fokus på att upptäcka missade skador och att göra patienten delaktig i omvårdnaden. 
Författarna skulle vilja undersöka huruvida ett sådant arbetssätt skulle kunna resultera i färre 
komplikationer hos traumapatienter samt om patienterna upplevt att de blivit mer delaktiga i 
vården.  
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BILAGA A 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 
eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 
otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris      BILAGA B 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/ 
Typ 

Alzghoul 
2014 
Skottland 
  

The experience of 
nurses working with 
trauma patients in 
critical care and 
emergency settings: A 
qualitative study from 
Scottish nurses’ 
perspective.  

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda traumapatienter 
inom intensivvård och 
akutsjukvård.  

Kvalitativ ansats. Semi-
strukturerade intervjuer 
med sjuksköterskor som 
jobbar på fyra olika 
kliniker som alla vårdar 
traumapatienter, på ett 
sjukhus i Skottland. 
Resultatet från intervjuerna 
analyserades med kvalitativ 
dataanalys. 
 

23 
sjuksköterskor  

Sjuksköterskor upplever att det 
är en utmaning att vårda 
traumapatienter då de ofta har 
flera system som sviktar, de är 
oförutsägbara, har stora 
psykosociala behov och flertalet 
specialister är ofta involverade. 
Sjuksköterskorna beskriver att 
traumapatienter har behovet av 
komplex omvårdnad som kräver 
kunskaper i anatomi och 
fysiologi för bland annat 
komplicerade mobiliseringar. 
Sjuksköterskorna beskrev att 
klinisk erfarenhet av att 
omhänderta traumapatienter var 
en viktig faktor för att de skulle 
känna sig säkra på omvårdnaden 
av dem. De beskrev god 
kommunikation med kollegor 
och vetskapen om att de gör 
skillnad för en patient som 
främjande faktorer för 
omvårdnaden av traumapatienter.  

I 
K 

  



 

II 
 

Avander, Heikki, 
Bjerså, Engström 
2016 
Sverige 

Trauma nurses’ 
experience of workplace 
violence and threats: 
short- and long-term 
consequences in a 
Swedish setting. 

Syftet var att utforska 
erfarenheter av hot 
och våld och dess 
konsekvenser hos 
sjuksköterskor som 
arbetar på en 
vårdavdelning för 
traumapatienter. 

Kvalitativ ansats. Semi-
strukturerade intervjuer i 
fokusgrupper. 
Sjuksköterskorna arbetade 
på trauma-vårdavdelning 
på ett universitetssjukhus i 
Sverige. Alla 
sjuksköterskor hade jobbat 
minst ett år på avdelningen 
samt genomgått en 
traumaomvårdnads-
utbildning. Innehållsanalys 
med induktiv ansats 
utfördes på den 
transkriberade datan. 

14 
sjuksköterskor 

Rädsla relaterad till hot och våld 
gjorde att sjuksköterskor ibland 
prioriterade omvårdnadsåtgärder 
utifrån patienternas krav istället 
för utifrån medicinska behov 
eller omvårdnadsbehov. Rädsla 
kunde också bidra till att 
sjuksköterskor undvek hotfulla 
patienter och inte svarade dessa 
eller agerade mer avvaktande 
gentemot dessa. 
Sjuksköterskorna tyckte ibland 
det var svårt att vårda alla på lika 
villkor r.t. åsikter och attityder 
kring exempelvis patienters 
kriminella bakgrund. 
 

I 
K 

Berg, Hervey, 
Basham-Saif, 
Parsons, Acuna, 
Lippoldt 
2014 
USA 

Acceptability and 
implementation of 
debriefings after trauma 
resuscitation. 

Syftet var att bedöma 
traumateam-
deltagares acceptans 
av införandet av en 
strukturerad 
debriefing och 
jämföra deras 
uppfattning avseende 
deras roll i 
traumateamet innan 
och efter införandet. 

Kvantitativ ansats. Studie 
utförd på ett level 1 
traumacenter i USA. 
Frågeformulär fylldes i 
innan och efter införandet 
av debriefings. Dataanalys 
med deskriptiv statistik. 

N=58 (37) 
deltagare varav 
14 stycken 
sjuksköterskor. 

Traumateam-deltagarnas 
uppfattning om deras roll i 
traumateamet, kommunikation 
och patientsäkerhet förbättrades 
efter att strukturerade debriefings 
införts. Deras medvetenhet kring 
hinder i kommunikationen ökade 
och de hade uppfattningen att 
kommunikation påverkar 
patientsäkerhet. De upplevde att 
debriefings stärker traumateamet. 
 

I 
P 

  



 

III 
 

Boström, 
Magnusson, 
Engström 
2012 
Sverige 

Nursing patients 
suffering from trauma: 
critical care nurses 
narrate their 
experiences. 

Syftet var att beskriva 
intensivvårds-
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda traumapatienter. 

Kvalitativ ansats. 
Intervjuer med 
sjuksköterskor 
specialiserade i 
intensivvård och med 
erfarenhet av trauma. 
Kvalitativ innehållsanalys 
utfördes av den 
transkriberade datan. 

8 intensivvårds-
sjuksköterskor 

Främjande faktorer för gott 
omhändertagande av 
traumapatienter var bland annat 
att vara förberedd, positiv stress 
och adrenalinpåslag, god 
kommunikation och tydligt 
ledarskap i teamet, erfarenhet, 
stöd av mer erfarna kollegor, att 
arbeta enligt ATLS, att arbeta 
lugnt och metodiskt samt att 
reflektera över sitt arbete. 
Hindrande faktorer var bland 
annat stress, bristande teamarbete 
och egna känslor. 
 

I 
K 

Calleja, Aitken, 
Cooke 
2016 
Australien 

Staff perceptions of best 
practice for information 
transfer about 
multitrauma patients on 
discharge from the 
emergency department: 
A focus group study. 

Syftet var att 
undersöka vad 
personal anser är 
bästa sättet att 
överföra information 
om multitrauma-
patienter vid 
förflyttning från 
akutmottagning till 
slutenvård, vilken 
information som 
borde ges och hur 
informationen 
kommuniceras. 

Kvalitativ ansats. 
Fokusgruppsintervjuer med 
sjuksköterskor och läkare 
på ett traumacentrum. 
Informanterna arbetade på 
akutmottagning, 
perioperativa enheter, 
intensivvård, 
intermediärvård och en 
traumaenhet. Kvalitativ 
innehållsanalys av data. 

26 
sjuksköterskor 
och 2 läkare  

Att ha förmåga att ”pussla ihop” 
olika typer av information från 
olika informationskällor ansågs 
främja den fortsatta planeringen 
av patientomhändertagandet. 
God kommunikation och 
dokumentation ansågs positivt 
påverka 
patientomhändertagandet, medan 
motsatsen ansågs försvåra för 
personalen att effektivt fatta 
beslut och påverkade 
patientomhändetagandet 
negativt. 
 

I 
K 

  



 

IV 
 

Canzian, Nanni, 
McFarlan, Chalklin, 
Sorvari, Barratt, 
Blanchette, Li, 
Topolovec-Vranic 
2016  
Kanada 
 
 

Application and 
evaluation of knowledge 
retention related to 
Advanced Trauma Care 
for Nurses (ATCN) 
course content: A 
preliminary study. 

Syftet var att 
undersöka om 
kunskapsnivåer 
skiljde sig mellan de 
som utbildats i 
ATCN jämfört med 
andra som arbetar 
inom akutsjukvård, 
utvärdera faktorer 
associerade med 
kunskap efter 
ATCN, samt 
undersöka i vilken 
grad kunskap efter 
ATCN används i 
praktiken. 
 

Kvantitativ ansats. Enkät med 
kunskapsfrågor om 
traumaomhändertagande 
skickades ut till två grupper; 
sjuksköterskor som klarat 
ATCN och sjuksköterskor 
som inte utbildats i ATCN. I 
frågorna ingick också 
huruvida kunskapen varit 
användbar i praktiken samt 
hur lång tid det gått sedan 
utbildning i ATCN. 
Dataanalys med deskriptiv 
statistik. 

N=78 (209) 
som genomgått 
ATCN 
 
N=58 (372) 
som inte 
genomgått 
ATCN 

Sjuksköterskor som gått utbildning 
i ATCN hade signifikant bättre 
resultat på kunskapsfrågor jämfört 
med de som ej genomgått 
utbildningen. De som gått kursen 
mer nyligen hade bättre resultat än 
de som gått den för längre tid 
sedan. De flesta som genomgått 
utbildningen upplevde den som 
mycket relevant för deras arbete 
och hade använt kunskapen vid 
traumaomhändertagande i 
praktiken. 

II 
CCT 

Curtis, Wiseman, 
Kennedy, 
Kourouche, 
Goldsmith 
2016 
Australien 

Implementation and 
evaluation of a ward-
based eLearning 
program for trauma 
patient management. 

Syftet var att 
beskriva 
utvecklingen och 
implementeringen 
av en webbaserad 
utbildning om 
bedömning av 
traumapatienter hos 
sjuksköterskor som 
omhändertar 
traumapatienter på 
en vårdavdelning. 

Kvantitativ ansats. Data 
samlades in i form av enkäter. 
Innan implementering 
besvarades en enkät angående 
sjuksköterskornas förmåga 
och självsäkerhet, precis efter 
utbildning genomförts 
besvarades en enkät angående 
utbildningens användbarhet 
och relevans och fyra veckor 
efter utbildningen besvarades 
en enkät för att följa upp 
huruvida utbildningen haft 
någon påverkan på deras 
omhändertagande av 
traumapatienten. 
 

N=42 (16) 
sjuksköterskor 

Majoriteten av sjuksköterskorna 
rapporterade att utbildningen var 
relevant och användbar för deras 
arbete. Områden som 
sjuksköterskorna ansåg sig fått mer 
kunskap om var kommunikation 
med patienter, kommunikation med 
andra vårdgivare, att genomföra en 
strukturerad bedömning av 
traumapatienten, att utföra och 
prioritera omvårdnadsåtgärder och 
att identifiera riskfaktorer för 
fysiologisk försämring. De skattade 
sin kunskap om dessa områden 
högre efter utbildningen än innan. 

I 
P 

  



 

V 
 

Dalmaso, Weber, 
Eley, Spencer, 
Cabilan 
2015 
Australien  

Nurses’ perceived 
benefits of trauma 
nursing rounds (TNR) 
on clinical practice in an 
Australian emergency 
department: A mixed 
methods study. 

Syftet var att 
utvärdera hur 
införande av 
traumaomvårdnads- 
ronder (TNR) på en 
akutmottagning 
påverkade det 
kliniska arbetet och 
det kollegiala 
samarbetet. 

Mixad metod. TNR utfördes 
under en 12-veckorsperiod 
med traumapatienter på en 
akutmottagning. Ronderna 
varade i 15–20 minuter 
bedside och innebar en 
strukturerad diskussion om 
patientfallet och hur 
omvårdnaden kunde 
förbättras, tillsammans med 
patient, diskussionsledare, 
sjuksköterskor, 
undersköterskor, studenter och 
hälsoprofessioner. 
Frågeformulär om TNR 
delades ut till medverkande. 
Dessutom hölls 
semistrukturerade intervjuer 
med några deltagare. Data från 
frågeformulär analyserades 
med deskriptiv statistik. 
Transkriberade data från 
intervjuer analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
 

Frågeformulär: 
N=47 (6) 
medverkande 

Intervjuer: 5 
sjuksköterskor 
& 4 studenter   

 

 

De flesta tyckte att TNR 
förbättrade deras yrkesutövande. 
Respondenter upplevde att TNR 
gav bättre förståelse för 
traumapatienter och för 
omhändertagande av deras 
tillstånd, gav möjlighet att lära av 
erfarna kollegor samt förbättrade 
samarbetet mellan kollegor i 
patientomhändertagandet. Två 
respondenter tyckte inte att TNR 
hade någon positiv inverkan på 
deras yrkesutövande, dessa hade 
mer än 10 års erfarenhet. Flera 
ansåg att TNR var till fördel för 
patienter och hjälpte dem att bli 
mer involverade i sin vård.  

I 
Mix 

  



 

VI 
 

Finstad, 
Koldstadbråten,  
Hellesø. 
2018 
Norge 

Healthcare 
personnel’s 
assessment of 
their competence 
after a course in 
trauma nursing. 

Syftet var att utforska 
hälso- och 
sjukvårdspersonals 
självskattade förbättring 
av kompetens i 
traumaomhändertagande 
efter en kurs i 
traumaomvårdnad. 

 

Kvantitativ ansats. Validerad 
enkät om självskattad 
kompetens i 
traumaomhändertagande 
skickades ut till 
sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor, 
radiologer och 
ambulanssjukvårdare på 6 
olika sjukhus före och efter 
en 2-dagars kurs i 
traumaomvårdnad baserad 
på ATLS och ATCN. 
Dataanalys med deskriptiv 
statistik. 

N=45 (49) 
Sjukvårds-
personal 

Kursdeltagare självskattade 
signifikant förbättring i medicinsk 
kompetens, teamarbeteskompetens 
samt besluts- och 
improvisationskompetens efter 
utbildningen. Den medicinska 
kompetensen innebar t.ex. 
applicering av nackkrage, 
blockvändning, ta emot 
traumapatienter enligt ABCDE, 
identifiera olika typer av chock, 
identifiera andningsproblem och 
initiera åtgärder mm. Besluts- och 
improvisationskompetensen innebar 
t.ex. att kunna göra snabba 
prioriteringar samt hantera oväntade 
och kaotiska situationer. 
 

I 
P 

Freeman, 
Fothergill-
Bourbonnais, 
Rashotte 
2014 
Kanada 

The experience of 
being a trauma 
nurse: a 
phenomenological 
study. 

Syftet var att undersöka 
traumasjuksköterskors 
erfarenheter av att arbeta 
på en traumaenhet. Vad 
finner 
traumasjuksköterskor som 
givande i deras 
yrkesutövande? Vilka 
svårigheter möter 
traumasjuksköterskor i 
deras yrkesutövande? 
Vilka faktorer underlättar 
och eller hindrar dem från 
att vara 
traumasjuksköterskor? 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Djupintervjuer med 
sjuksköterskor med minst ett 
års erfarenhet inom 
traumavård som arbetar på 
en traumaenhet i 
Kanada.  Kvalitativ tematisk 
analys av resultatet utfördes. 

7 
sjuksköterskor 

 

Att omhänderta traumapatienter är en 
utmaning då deras skador kan vara 
komplexa och det är en hög risk att 
deras medicinska tillstånd förändras 
snabbt. Hinder: Att inte räcka till och 
att alltid behöva vara på sin vakt. 
Rädsla vid omhändertagande av 
hotfulla patienter och frustration i 
samband med omhändertagandet av 
konfusoriska patienter. Främjande 
faktorer: Sjuksköterskorna anser att 
det är en givande utmaning att ta 
hand om traumapatienter eftersom de 
behöver vara alerta, flexibla och bra 
på att upptäcka klinisk försämring 
eller andra avvikande symtom. Att se 
patienter förbättras och att stötta 
patienter och närstående i svåra tider 
beskrivs som värdefullt. 
 

I 
K 

  



 

VII 
 

Garlow, Day, Payne 
2015 
USA 

Transitioning the 
complex trauma 
patient from the 
ICU: acute care 
nurses’ 
perceptions of 
readiness. 

Syftet var att inför 
implementering av en 
överlämnings-modell 
utforska sjuksköterskors 
kunskap, färdigheter och 
självförtroende i 
omhändertagandet av 
komplexa traumapatienter 
som ska flyttas ifrån 
intensivvårds-avdelning. 

Mixad metod. Artikeln 
presenterar de första faserna 
av en studie som syftade till 
att undersöka effekterna av 
en ny överflyttningsmodell. I 
den första fasen mättes 
kunskap och färdigheter 
innan implementering av 
modellen, hos 
sjuksköterskor på 
intermediärvårdsavdelning 
och kirurgiavdelningar som 
tar emot traumapatienter 
från IVA. Utförd på ett level 
II traumacenter. 
Fokusgruppsintervjuer med 
sjuksköterskor från flera 
avdelningar, innehållsanalys. 
(Övriga delar av metoden 
presenteras inte här pga. 
handlar om andra delar av 
studien som ej svarar till 
denna litteraturöversikts 
syfte.) 
 

24 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna menade att den 
största utmaningen med att ta emot 
och omhänderta traumapatienter var 
att tiden var otillräcklig. Otillräcklig 
information vid överlämning berodde 
också på att tiden för överlämning var 
otillräcklig. Sjuksköterskorna 
uttryckte rädsla på grund av att tiden 
var otillräcklig, brist på 
kommunikation kring 
traumapatienten samt att de saknade 
erfarenhet att omhänderta 
traumapatienter och kunskapen kring 
eventuella komplikationer som kan 
uppstå. 

II 
K (Mix) 

Hjortdahl, Ringen, 
Naess, Wisborg 
2009 
Norge 

Leadership is the 
essential non-
technical skill in 
the trauma team - 
results of a 
qualitative study. 

Syftet var att få en djupare 
förståelse för vilka icke 
medicinsk-tekniska 
färdigheter som är viktiga 
för medlemmarna i 
traumateamet under 
det initiala 
omhändertagandet av 
traumapatienter. 

Kvalitativ ansats. Semi-
strukturerade intervjuer 
utfördes med 
traumakirurger, 
anestesiologer och 
sjuksköterskor som 
medverkar i traumateamet 
på fyra olika sjukhus i 
Norge.  

12 deltagare 
varav 4 
sjuksköterskor
. 

Ledarskap framkom som det 
övergripande temat i resultatet. 
Flertalet av respondenterna menade 
att ledarskap var en av de viktigaste 
faktorerna i det initiala 
omhändertagandet av 
traumapatienten. Bristande ledarskap 
ansågs vara anledning till ett 
dysfunktionellt traumateam. Öppen 
och rak kommunikation samt att 
kunna ge och ta feedback ansågs 
viktigt för ett fungerande team och 
patientomhändertagande.  
 

I 
K 



 

VIII 
 

 

Jennings, Mitchell 
2017 
Australien 

Intensive care 
nurses’ 
perceptions of 
Inter Specialty 
Trauma Nursing 
Rounds to 
improve patient 
care - A quality 
improvement 
project. 

Syftet var att 
implementera och 
utvärdera ”Inter specialty 
trauma nursing rounds” - 
ett rondarbete för 
sjuksköterskor med olika 
spetskompetenser, för att 
förbättra omvårdnaden 
av traumapatienter på en 
intensivvårdsavdelning. 

Mixad metod. Studien är 
utförd på en 
intensivvårdsavdelning på ett 
level 1 traumacenter i 
Australien under 19 månader. 
”Inter Specialty Trauma 
Nursing Rounds” - ISTNR, 
inträffade en gång i veckan. 
En koordinator valde ut vilka 
traumapatienter som skulle 
inkluderas och bjöd in 
sjuksköterskor från andra 
avdelningar med olika 
spetskompetenser beroende på 
traumapatientens skadebild. 
Rondarbetet utfördes bedside, 
en checklista fylldes i med 
information kring patientens 
omvårdnadsbehov. 
Checklistorna och skriftliga 
utvärderingar av deltagande 
sjuksköterskor utgjorde datan. 
Dataanalys med deskriptiv 
statistik samt kvalitativ 
innehållsanalys. 

N=812 
(bortfall 
oklart) 
sjuksköterskor 
 
132 patienter 
 
66 ISTNR 
 

 

Sjuksköterskorna som utvärderade 
ISTNR upplevde att omvårdnaden av 
traumapatienterna förbättrades och att 
deras egen kunskap att omhänderta en 
traumapatient förbättrades. 452 stycken 
förändringar i omvårdnaden av 
traumapatienterna kom fram i analysen 
av checklistorna. En förändring innebar 
en ny ordination av en 
omvårdnadsåtgärd, såsom specifik 
sårvård, mobiliseringsåtgärd, 
smärtlindring etc. Sjuksköterskorna 
upplevde att ISTNR gav dem 
möjligheten att utbyta kunskaper och 
strategier om hur de kunde sköta 
omvårdnaden av traumapatienterna. 

II 
Mix 

Mason, Leslie, 
Clark, Lyons, 
Walke, Butler, 
Griffin 
2014 
USA 

Compassion 
fatigue, moral 
distress, and work 
engagement in 
surgical intensive 
care unit trauma 
nurses. 

Syftet var att undersöka 
vilka effekter som känsla 
av tillfredsställelse, 
empatitrötthet, moralisk 
stress och utbildning har 
på arbetsviljan hos 
sjuksköterskor som 
jobbar med 
traumapatienter. 

Mixad metod. Enkät besvarad 
av sjuksköterskor som arbetar 
på en intensivvårdsavdelning 
med traumapatienter. Både 
kvantitativ data i form av 
skattningsfrågor och kvalitativ 
data i form av öppna frågor 
samlades in från enkäterna. 
Dataanalys med deskriptiv 
statistik samt innehållsanalys 
av kvalitativ data. 

N=26 (8) 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna i studien rapporterade 
hindrande faktorer i omhändertagandet 
av traumapatienten som: hög 
arbetsbelastning, ökade mängder av 
administrativt arbete, rädsla att inte 
prestera tillräckligt bra, rädsla pga hot- 
och våldssituationer. Resultatet visar på 
att ju mer arbetsengagemang och 
arbetsvilja sjuksköterskor rapporterar 
desto mindre rapporterar de symtom på 
utbrändhet och empatitrötthet. 

II 
Mix 



 

IX 
 

 

Sae-Sia, 
Songwathan, 
Ingkavanich 
2012 
Thailand 

The development 
of clinical nursing 
practice guideline 
for initial 
assessment in 
multiple injury 
patients admitted 
to trauma ward. 

Syftet var att utveckla och 
utvärdera effektiviteten av 
riktlinjer klinisk praxis för 
sjuksköterskor vid initial 
bedömning av 
traumapatienter på en 
traumavårdavdelning. 

Kvantitativ ansats. Kliniska 
riktlinjer utvecklades utifrån 
evidens och validerades av 
en expertgrupp. De 
implementerades och 
användes av samtliga 
sjuksköterskor på en 
traumavårdavdelning på ett 
sjukhus i Thailand. 
Sjuksköterskorna fick fylla i 
en enkät om hur användbara 
riktlinjerna var samt hur 
nöjda de var med dem. 
Dessutom undersöktes 
utifrån de ifyllda 
riktlinjeprotokollen hur 
många missade skador som 
upptäcktes. Dataanalys med 
deskriptiv statistik. 
 

N=18 (0) 
sjuksköterskor 

De flesta sjuksköterskorna tyckte att 
de kliniska riktlinjerna mestadels var 
lätta att använda, med undantag av 
några punkter på riktlinjeprotokollet. 
De flesta var till hög grad nöjda med 
de kliniska riktlinjerna. Ett flertal 
missade skador upptäcktes inom 24 
timmar i samband med ifyllnad av 
riktlinjeprotokollen. 

II 
P 

Sandström, Nilsson, 
Juuso, Engström 
2016 
Sverige 

Experiences of 
nursing patients 
suffering from 
trauma – 
preparing for the 
unexpected: A 
qualitative study. 

Att beskriva intensivvårds-
sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 
traumapatienter. 

Kvalitativ ansats. 
Fokusgrupps-intervjuer. 
Studien utfördes på ett 
medelstort sjukhus i Sverige 
där IVA-sjuksköterskor 
bemannar intensiven, den 
postoperativa avdelningen 
samt går på traumalarm. 
Innehållsanalys användes för 
att tolka resultatet. 

15 
intensivvårds-
sjuksköterskor 

Ett övergripande tema som kom fram 
i resultatet var ”att vara förberedd på 
det oväntade”. Intensivvårds-
sjuksköterskorna såg det som en 
utmaning att omhänderta 
traumapatienterna. God 
kommunikation i teamet och 
utbildning i trauma-omhändertagande 
sågs som främjande faktorer. 
Ansträngd arbetsmiljö kunde utgöra 
ett hinder för omhändertagandet av 
traumapatienterna då de ofta är 
tidskrävande. 
 

I 
K 

  



 

X 
 

Tutton, Seers, 
Langstaff 
2008 
Storbritannien 

Professional 
nursing culture on 
a trauma unit: 
experiences of 
patients and staff. 

Syftet var att utforska 
patienters och personals 
erfarenheter av att vara på 
en traumaenhet. 

Kvalitativ mixad metod med 
etnografisk ansats. Intervjuer 
gjordes med personal 
(sjuksköterskor, läkare, 
fysioterapeuter m.fl.) samt 
patienter på två 
traumavårdavdelningar på 
ett sjukhus i Storbritannien. 
Dessutom gjordes delvis 
deltagande observationer 
samt uppföljande 
fokusgruppsintervjuer med 
personal med utgångspunkt i 
nyckelteman som 
framkommit under tidigare 
datainsamling. Kvalitativ 
dataanalys av transkriberade 
intervjuer samt 
fältanteckningar från 
observationer. 

19 personal 
(och 40 
patienter, 
denna data har 
dock 
exkluderats) 

 

 

Personal såg det som en positiv 
utmaning att traumaomvårdnad 
innebär stor variation gällande t.ex. 
svårighetsgrad och ålder på 
patienterna. Personal uttryckte att de 
behövde avskärma sig lite från sina 
känslor för att fungera effektivt i sin 
profession. Att lära känna en patient 
och ha kontinuitet i vården upplevdes 
som en främjande faktor för att förstå 
patienterna och kunna möta deras 
behov. Det upplevdes som viktigt 
med teamkänsla, gott samarbete och 
att dela på vårdbördan. Det var också 
viktigt för ett gott omhändertagande 
att erfaren personal stöttade och 
hjälpte övrig personal att utvecklas. 
Låg bemanning, brist på erfaren 
personal och hög frekvens av 
temporär bemanningspersonal sågs 
som hindrande faktorer för att ge god 
omvårdnad, och för att hantera detta 
krävdes förmåga att kompromissa 
samt utveckla en viss hårdhet. 
 

II 
K 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 
 


