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Bakgrund: I Sverige dör cirka 3000 personer varje år till följd av fysiska trauman. Trauma 
innefattar tre undergrupper; multipelt trauma, stort trauma och annat trauma. 
Sjuksköterskor kan ställas inför de stora utmaningar som vård av traumapatienter kan 
innebära. Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
traumapatienter. Metod: Studien är en litteraturöversikt som baseras på elva kvalitativa 
vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet har delats in i sju olika kategorier som 
benämns: Att kunna ta ansvar i en högteknologisk vårdmiljö; Att känna sig förberedd; Att 
kunna kommunicera och samarbeta i vårdteamet; Att finnas till för varandra; Att vara 
viktig och betydelsefull; Att arbeta i en stressfylld vardag och Att kunna hantera olika 
känslor. Slutsats: Sjuksköterskor upplever arbetet på en högteknologisk avdelning som 
positivt men utmanande. De upplever att det finns både positiva och negativa aspekter med 
att arbeta i team. Stress samt oro är känslor som sjuksköterskor kan uppleva. Utan 
tillräckliga kunskaper kan vården bli opersonlig och i värsta fall skadlig för patienter. 
 
 

 

 

 



ABSTRACT 

Title:  Nurses experiences of caring for trauma patients 
- A literature review 
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Background: In Sweden about 3,000 people die each year as a result of the physical 
trauma they experienced. Trauma involves three subcategories; multiple trauma, major 
trauma and other trauma. Most nurses will face the challenges the care of a trauma patient 
could mean. Aim: The aim of this study is to describe nurses experiences of caring for 
trauma patients. Method: The study is a literature review based of eleven qualitative 
scientific articles. Results: During the study seven different categories emerged: Being 
able to take responsibility in a high-technological healthcare environment; To feel 
prepared; Being able to communicate and collaborate within the team; Being there for 
each other; Being important and significant; To work in a stressful everyday life and Being 
able to handle different emotions. Conclusion: Nurses experience working in a high-
technological environment as positive but demanding. It is perceived that there are both 
positive and negative aspects when working within a team. Stress and anxiety are 
affections experienced by nurses. The healthcare can without enough knowledge become 
impersonal and in the worst case harmful for the patients. 
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INLEDNING 

Fysiska trauman är den vanligaste dödsorsaken hos personer under 44 års ålder och över 
3000 personer dör i Sverige varje år till följd av fysiska trauman. Trauma kan orsaka ett 
stort lidande både för patienter och deras närstående. Vård av patienter med omfattande 
trauma ställer höga krav på vårdpersonalen. Sjuksköterskor kan i sitt yrke ställas inför ett 
akut omhändertagande. Vid ett sådant akut omhändertagande krävs det ofta åtgärder direkt, 
vilket kan vara avgörande för patientens liv. Det är viktigt att sjuksköterskor kan fatta 
beslut och vårda patienter på ett adekvat sätt vid ett trauma, patienterna riskerar annars att 
drabbas negativt. Arbetsmiljön har betydelse för sjuksköterskors hälsa då sjuksköterskor 
behandlar patienter som genomgår lidande och sorg i samband med upplevt trauma. Fokus 
för denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda traumapatienter.  

BAKGRUND 

Trauma 

Lindén (1997) förklarar att begreppet trauma kan delas in i olika undergrupper. Multipelt 
trauma innebär olika typer av allvarliga skador på olika delar av kroppen samtidigt. Stort 
trauma, innebär att kroppen absorberat en mycket stor mängd energi vilket kan ske i 
samband med bland annat fall från hög höjd, skottskada eller frontalkrock. Annat trauma 
definieras som lågenergiskt så som knivhugg eller skarpt genomträngande våld av annat 
slag. Socialstyrelsen (2015) tar upp att trubbigt våld står för 90% av alla traumafall, ca 
40% av dessa traumafall beror på trafikskador och lika stor del beror på fallskador. Det är 
endast 20% av traumapatienterna som genomgår en operation i det akuta skedet och drygt 
30% hamnar på en intensivvårdsavdelning under sin sjukhusvistelse. 

Enligt Lennquist (2017) är fysiska trauman den vanligaste dödsorsaken i Sverige hos 
personer under 44 års ålder. Varje år dör över 3000 personer i Sverige till följd av fysiska 
trauman varav de flesta är självförvållade, exempelvis självmord. Oavsett vilken specialitet 
och vårdnivå sjuksköterskor arbetar inom kan situationer uppstå där det krävs ett akut 
omhändertagande av en svårt skadad patient. Det kan krävas direkta åtgärder i samband 
med ett sådant akut omhändertagande då det oftast är livsavgörande. Ett sammansvetsat 
arbetsteam formas genom ett målmedvetet arbetssätt vilket skapar en god traumavård. För 
att kunna ta hand om skadade personer bör all vårdpersonal vara utbildad, vårdpersonalen 
som har i uppgift att omhänderta skadade bör ha en adekvat vidareutbildning (Lennquist, 
2017).  
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Att vårda traumapatienter 

Enligt Beachley (2002) har sjuksköterskor under lång tid blivit utmanade av den 
komplicerade vård som allvarligt skadade patienter innebär. Sjuksköterskor har under 
många år tillbaka tagit hand om traumatiskt skadade soldater i krig. Detta bidrar till 
erfarenheter i omhändertagandet av traumatiskt skadade patienter. De kunskaper och 
erfarenheter som sjuksköterskor får med sig när de vårdar krigsskadade bidrar till 
ovärderliga kunskaper när det kommer till att vårda traumapatienter även utanför krig. 
Utmaningar sträcker sig längre än till alla de fysiska skador som soldater har. 
Sjuksköterskor får en större förståelse för vilka konsekvenser trauma kan ha för patienter 
samt vilka svårigheter patienter möts av till följd av krigstiden utöver de fysiska skador de 
erhåller i kriget. De psykiska konsekvenserna som upplevt trauma kan leda till kan vara 
lika omfattande som de fysiska skadorna patienter erhåller. Raley et al. (2017) beskriver att 
bra kommunikation inom personalgrupper är extra viktigt i samband med vården av 
traumapatienter. Det finns brister i utbildningen av vårdpersonal när det kommer till att 
undervisa i vikten av en väl fungerande kommunikation i akuta situationer. Socialstyrelsen 
(2015) förklarar att Sverige är förhållandevis förskonat när det kommer till stora trauman 
orsakade av katastrofer. Det bidrar till att vårdpersonal som vårdar traumapatienter har en 
begränsad erfarenhet inom området.  

Att vårdas efter ett trauma 
Patienter beskriver positiva och negativa erfarenheter av att vårdas på en 
intensivvårdsavdelning efter någon form av upplevt trauma. Negativa aspekter beskrivs 
bland annat i form av rädsla för döden och rädsla för att inte veta vad som kommer ske 
framöver. Ljud från omgivningen som exempelvis alarm och skratt kan i samband med en 
oförmåga att kommunicera leda till negativa känslor hos patienter. Närvaro av anhöriga 
och familj har en stor positiv inverkan för patienter. Ytterligare positiva aspekter som 
patienter lyfter är sjuksköterskors mentala och fysiska stöd. Det fysiska stödet beskrivs i 
form av fysisk kontakt som att hålla handen eller massera axlar. Det mentala stödet 
beskrivs i from av att sjuksköterskor pratar, besvarar frågor och förklarar (Dziadzko, 
Dziadzko, Johnson, Gajic & Karnatovskaia, 2017). Patienter kan uppleva en känsla av 
trygghet när de vårdas av erfarna sjuksköterskor. Det är viktigt att sjuksköterskor är 
medvetna om patienters eventuella psykiska lidande och har modet att bemöta patienters 
lidande i de situationer där det krävs (Fagerström, Eriksson & Bergbom Engberg, 1998). 

Konsekvenser för sjuksköterskor inom traumavården 

Vårdpersonal som vårdar traumapatienter har två till fyra gånger större sannolikhet för att 
begå medicinska fel än vårdpersonal som vårdar andra patienter. Otydlig kommunikation 
inom vårdteamet kan leda till missförstånd och ha en negativ inverkan på teamarbetet. 
Detta är en viktig aspekt då missförstånd och brister i kommunikationen mellan 
vårdpersonal kan få katastrofala följder för traumapatienter (Raley et al., 2017). De allra 
flesta sjuksköterskor kan ställas inför traumatiska situationer, men sjuksköterskor som 
arbetar inom akutsjukvård hanterar dessa situationer i sin vardag. Ca 20-30% av alla 
sjuksköterskor som arbetar på en akutvårdsavdelning har symtom som kan leda till att 
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posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) utvecklas (Adriaenssens, de Gucht & Maes, 2012). 
PTSD är ett allvarligt sjukdomstillstånd med inslag av bland annat ångest och depression 
(Levi, 2001). Mellan 47-60% av sjuksköterskor som arbetar inom akutvård påvisar även 
allvarliga symtom på utbrändhet (Poncet et al., 2006; Embriaco, 2007). Adriaenssens et al. 
(2012) skriver att det ses som normalt att sjuksköterskor reagerar med både psykiska samt 
fysiska symtom av att vårda traumapatienter och oftast försvinner symtomen inom kort. 
Shamia, Thabet och Vostanis (2015) beskriver att stress i samband med vård av 
traumapatienter kan påverka sjuksköterskor även två år efter att de ställts inför traumatiska 
situationer. Shorter och Stayt (2009) förklarar att sorg som inte är bearbetad kan hopa sig 
och leda till både fysiska och psykiska konsekvenser. Det kan i sin tur leda till både 
professionella och personliga följder. Shamia et al. (2015) poängterar att det finns ett stort 
behov av stöd för sjuksköterskor även efter att det akuta skedet är över. Denna typ av stöd 
kan ges i olika former till exempel genom stresshantering och terapisamtal, vilka bidrar till 
en läkande process för sjuksköterskor både på ett privat samt professionellt plan. 
Munnangi, Dupiton, Boutin och Angus (2018) förklarar att stödgrupper kan formas för att 
förebygga utbrändhet, identifiera stressfaktorer samt utveckla strategier för att minska dess 
påverkan. Mason et al. (2014) lyfter att om arbetsplatsen använder sig av debriefing kan 
det leda till att sjuksköterskor bättre kan hantera den stress de dagligen utsätts för. 
Mitchell, Sakraida och Kameg (2003) beskriver att syftet med debriefing är att minska 
känslor av stress efter situationer som kan upplevas traumatiska av sjuksköterskor samt 
påskynda återhämtningsprocessen för dem.  

Hälsa och vårdmiljö ur sjuksköterskors perspektiv  

Wiklund (2003) skriver att upplevelsen av hälsa är individuell. Människans upplevelse av 
hälsa beror på hens världssyn samt hur hen förhåller sig till den. I begreppet hälsa ingår 
många undergrupper som bland annat friskhet, välbefinnande och sundhet. Friskhet 
definieras som avsaknad av sjukdom medan välbefinnande är personligt och unikt eftersom 
det baseras på personens livsvärld och inre upplevelser. Sundhet har två olika definitioner. 
En definition av sundhet är klokhet, en annan är att individen i fråga är orienterad i plats, 
tid och rum varav den senare av dem används mer frekvent inom vården. Enligt Bergbom 
(2014) införs ny teknologi i vårdmiljöerna på högteknologiska avdelningar utan att 
vårdpersonalens erfarenheter och tankar tagits hänsyn till i beslutsfattandet. Detta kan bidra 
till att vårdpersonalen upplever stress och frustration inför användandet av den nya 
teknologin. Om vårdpersonalen inte vet hur den nya teknologin fungerar innebär det en 
säkerhetsrisk för patienter. Det är viktigt att vårdpersonalen har rätt kunskaper om 
teknologin som används då felanvändning kan få stora konsekvenser för patienter. När 
vårdpersonalen inte känner sig trygg med den utrustning som krävs i vårdandet flyttas 
sjuksköterskors fokus från patienter till utrustningen. Enligt Sabo (2005) har arbetsmiljön 
och omvårdnaden betydelse för sjuksköterskors hälsa. När sjuksköterskor vårdar patienter 
som upplevt trauma, lidande och sorg kan det ha en djup påverkan på sjuksköterskors 
hälsa.  

Bringsén, Andersson, Ejlertsson och Troein (2012) belyser att stödjande miljöer kan 
upplevas som hälsofrämjande. Arbetsplatsen är en sådan miljö som anses vara viktig för 
människor när det kommer till deras hälsa och välbefinnande. Enligt World Health 
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Organisation (1986) utvecklades definitionen stödjande miljöer i samband med Ottawa 
konferensen år 1986. Stödjande miljö innebär att miljön är säker, information ska finns 
lättillgängligt och det ska finnas möjligheter ta del av erfarenheter. Wåhlin, Ek och Idwall 
(2010) lyfter vilka positiva aspekter sjuksköterskor ser med sitt arbete samt vad som 
förgyller arbetet. En positiv aspekt är känslan av att se patienters goda upplevelse av enkla 
omvårdnadsåtgärder så som att få borsta sina tänder, duscha eller enbart få sitta i en fåtölj. 
Ytterligare en positiv aspekt som sjuksköterskor beskriver är relationen som skapas mellan 
patient, anhörig och sjuksköterska under patienters vårdtid. Gemenskapen som skapas 
kollegor emellan på en högteknologisk vårdavdelning leder till gott samarbete där alla 
spelar en specifik roll, detta beskrivs öka känslan av styrka och kraft hos sjuksköterskor 
(Wåhlin, Ek & Idwall, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskor i Sverige har begränsade erfarenheter av att vårda patienter som drabbats av 
trauman till följd av katastrofer. Alla sjuksköterskor oavsett kunskap, erfarenhet och 
specialitet kan ställas inför akuta omhändertaganden av svårt skadade patienter. I det akuta 
skedet kan det krävas direkta åtgärder som kan vara livsavgörande för patienter. 
Sjuksköterskor riskerar att påverkas av att vårda patienter som upplevt trauma, lidande och 
sorg. Det anses normalt att sjuksköterskor reagerar både psykiskt och fysiskt på 
traumatiska situationer. Sjuksköterskor som arbetar på akutvårdsavdelning har symtom 
som kan leda till att de utvecklar posttraumatisk stress och majoriteten av sjuksköterskor 
inom samma område uppvisar symtom på utbrändhet. Målet med denna studie är att belysa 
sjuksköterskors upplevelse av att vårda traumapatienter. Sjuksköterskors fysiska och 
psykiska reaktion på traumavård riskerar att påverka patienter på ett negativt sätt vilket kan 
leda till en försämrad patientvård. Det är därmed viktigt att uppmärksamma 
sjuksköterskors upplevelser av hälsa i sin yrkesroll för att få en ökad kunskap och 
förståelse för deras arbetssituation.   

SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda traumapatienter.  
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METOD 

Metoden som användes i denna studie var litteraturöversikt, vilket innebär granskning av 
vetenskapliga artiklar med fokus på att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
traumapatienter. Friberg (2017c) förklarar att en litteraturöversikt är en metod som används 
för att skapa en helhetsbild över ett område genom att granska redan publicerad 
vetenskaplig forskning. Enligt Segesten (2017) presenteras den senaste forskningen inom 
ett ämne i publicerade vetenskapliga artiklar. Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga 
artiklarna har genomförts enligt Friberg (2017a) Granskningsfrågor för kvalitativa 
respektive kvantitativa studier, se bilaga 1. 

Urval 

Inklusionskriterier för urval av artiklarna till denna studie var att använda vetenskapliga 
artiklar som har publicerats inom år 2000-2018, har publicerats på svenska eller engelska 
samt använder sig av en kvalitativ metod. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna 
har ett forskningsetiskt övervägande, har ett sjuksköterskeperspektiv samt är Peer 
Reviewed. Exklusionskriterier var vetenskapliga artiklar med patientperspektiv, geografisk 
avgränsning samt vetenskapliga artiklar som använt sig av en kvantitativ metod. 

Datainsamling 

Datainsamling har genomförts med hjälp av trunkering, boolesk söklogik och fältsökning i 
databaserna CINAHL och PubMed.  Dessa databaser innehåller vetenskapliga artiklar 
relevanta till sökområdet. Enligt Östlundh (2017) är CINAHL och PubMed akademiska 
databaser som innehåller omvårdnadsvetenskap, medicin- och omvårdnadsrelaterade 
artiklar. Trunkering innebär att endast ordstammen används i samband med ett 
trunkeringstecken vilket leder till att databaserna söker igenom alla böjningsformer av 
ordet. Boolesk söklogik innebär att olika sökord sätts samman med så kallade sök-
operatorer vilket leder till att olika ordkombinationer redovisas. Fältsökning innebär att en 
databas har olika sökfält exempelvis titel, författare och publiceringsår. Fältsökning 
innebär därmed att en mer preciserad sökning sker med hjälp av sökbegränsningar i detta 
fält (Östlundh, 2017). Sökord som använts i denna studie vid sökning i databaserna är 
exempelvis traumacare*, nurse perspective* samt qual*. Datainsamlingen redovisas i 
Beskrivning av sökprocessen, se bilaga 2.  

Kvalitetsgranskning 

Artiklar som enligt Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier, se 
bilaga 1, inte uppfyllde kraven enligt bilagan valdes bort. En artikel valdes bort på grund 
av bristande etiskt övervägande. I samband med kvalitetsgranskningen sammanställdes 
artiklarna i Översikt av analyserade artiklar, se bilaga 3. Till denna studie har en manuell 
sökning av referenslistan från Alzghoul (2013) gjorts där ytterligare en artikel till denna 
studie hittats. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att en manuell sökning kan ske 
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genom att en vald artikels referenslista studerats för att finna annan relevant litteratur för 
det aktuella ämnet. Sammanlagt har elva artiklar valts ut för analys.  

Analys 

Analysen av denna studie genomfördes utifrån fyra steg som beskrivs av Fribergs (2017c) 
analysöversikt. Första steget innebär att läsa och lära känna textens helhet i dess 
ursprungliga form. Andra steget innebär att en översiktstabell skapas där de analyserade 
studiernas resultat, metod och syfte representeras. Med hjälp av översiktstabellen kan en 
tydlig överblick skapas som är grundläggande för resterande analysarbete. Tredje steget 
innebär att texten delas in i likheter och skillnader för att få fram meningsbärande delar. 
Det fjärde och sista steget innebär att en sammanställning av den information som 
framkommit under analysarbetet görs vilket leder till att olika kategorier framkommer. I 
denna studie analyserades de vetenskapliga artiklarna på följande sätt. Aktuella 
vetenskapliga artiklar lästes noggrant av båda författarna för att skapa sig en bättre 
förståelse för textens innehåll. Därefter lästes artiklarna på nytt och relevanta delar för 
syftet valdes ut från resultat samt slutsats. En översiktstabell skapades där studiernas 
resultat, metod och syfte presenteras. De relevanta delarna som valts ut från artiklarna 
sammanställdes i ett nytt dokument. Artiklarnas olikheter samt likheter särskildes i 
dokumentet med hjälp av färgkodning. Varje färg sorterades sedan i nya dokument där 
innehållet översattes, jämfördes och sammanställdes. De olika sammanställda texterna 
förenades slutligen i ett gemensamt dokument för att skapa resultatet. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör enligt Forsberg och Wengström (2016) göras inför en systematisk 
litteraturöversikt. Etiska överväganden bör göras med hänsyn till resultat, presentation och 
urval. Om tillstånd från en etisk kommitté inte finns ska det tydligt framgå att studien 
noggrant genomfört etiska överväganden. I denna studie har artiklar som uppfyller etiska 
riktlinjer används. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att författarnas tidigare 
erfarenheter och förförståelse kan påverka studiens trovärdighet. Författarna av denna 
studie har tagit sin förförståelse i beaktning inför analys och diskussion kring valda 
artiklar. Detta för att minska risken för att författarnas förförståelse påverkar studiens 
trovärdighet och resultat. 
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RESULTAT 

Efter bearbetning och analysering av artiklarna framkom sju kategorier som benämndes: 
Att kunna ta ansvar i en högteknologisk vårdmiljö; Att känna sig förberedd; Att kunna 
kommunicera och samarbeta i vårdteamet; Att finnas till för varandra; Att vara viktig och 
betydelsefull; Att arbeta i en stressfylld vardag och Att kunna hantera olika känslor. 

Att kunna ta ansvar i en högteknologisk vårdmiljö 

Sjuksköterskor beskrev sin huvudsakliga arbetsuppgift som att ha ansvar över 
övervakningen av traumapatienter med en strävan efter att hela tiden ligga steget före 
(Boström, Magnusson & Engström, 2011; Stokes, Jacob, Gifford, Squires & Vandyk, 
2017). För att få kontroll över vården som gavs krävdes det att sjuksköterskor hade en 
förmåga att kontrollera, planera, koordinera samt övervaka (Sandström, Nilsson, Juuso & 
Engström, 2016; Vasli & Dehghan-Nayeri, 2015). Sjuksköterskor upplevde i många fall att 
det hjälpte att vara väl förberedd inför ett inkommande trauma, de lyfte att många kritiska 
situationer uppkom eller utvecklades på grund av brister i planering och förberedelse 
(Vasli & Dehghan-Nayeri, 2015). Genom att finnas nära till hands för patienter kunde 
sjuksköterskor omedelbart reagera och agera om en förändring av patienters tillstånd 
uppkom. Kontinuitet för sjuksköterskor i deras arbete hjälpte dem att känna igen patienters 
uttryck vilket förstärkte patienters möjlighet att bli sedda och involverade i vården 
(Laerkner, Egerod & Ploug Hansen, 2015). Sjuksköterskor uttryckte att kunskaper kring 
den högteknologiska utrustningen som användes i vården kunde vara bristande. Detta 
kunde ses som utmanande för sjuksköterskorna samt kunde bidra till ett extra 
stressmoment under förberedelserna inför anländandet av traumapatienter (Sandström et 
al., 2016). Det upplevdes vara en önskvärd och eftertraktad kunskap att kunna hantera den 
tekniska sjukvårdsutrustningen samtidigt som relationen till patienter skapades (Laerkner 
et al., 2015).   
  
Tiden upplevdes viktig av sjuksköterskor för att kunna ta ansvar i samband med 
traumavård. Den tid som fanns till för att spendera tillsammans med patienter upplevdes 
inte som tillräcklig då mycket fokus hamnade på att hantera den tekniska utrustning som 
behövdes (Stokes et al., 2017). Det upplevdes också svårt att få tiden att räcka till på grund 
av det stora antalet patienter som påkallade uppmärksamhet, var i behov av medicinering 
eller övervakning. Vissa patienter ansågs extra tidskrävande då de var chockade och rädda 
vilket medförde ett större behov av stöd (Sandström et al., 2016). Sjuksköterskor 
poängterade vikten av att kunna vårda en patient i taget (Laerkner et al., 2015). Tidsbristen 
inom traumavården upplevdes även ha en negativ påverkan på sjuksköterskors möjlighet 
att ta ansvar och skapa en god kontakt med anhöriga (Boström et al., 2011). 
  
Sjuksköterskor beskrev att de föreställt sig arbetet på en traumavårdsavdelning som en 
högteknologisk arbetsmiljö med goda relationer till patienter och anhöriga. Relationerna 
till patienter och anhöriga baserades på värdighet och respekt. Brist på respekt från 
patienter och anhöriga samt känslan av att förlora kontrollen beskrevs vara en del av 
traumasjuksköterskors vardag, trots önskan om en förbättrad arbetssituation. Några 
patienter upplevdes kunna bete sig som de ville utan en tanke på hur det påverkade 
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sjuksköterskors arbetssituation. Brist på respekt från män i åldern 20 - 30 år, ansågs vara 
en av de mest utmanande delarna med arbetet som traumasjuksköterskor. Sjuksköterskor 
upplevde ofta osäkerhet i hur de skulle förhålla sig till dessa situationer, de visste inte vem 
de skulle vända sig till eller vad de förväntades göra (Freeman, Fothergill-Bourbonnais & 
Rashotte, 2013). För att minska risken att misstag begicks krävdes ett metodiskt och lugnt 
arbetssätt. Om ett metodiskt och lugnt arbetssätt inom arbetsgruppen inte uppnåddes blev 
sjuksköterskor irriterade, den energikrävande irritationen kollegor emellan kunde leda till 
svårigheter att förmedla ett lugn till patienter (Boström et al., 2011). 

Att känna sig förberedd 

Nyutbildade sjuksköterskor upplevdes inte tillräckligt förberedda av mer erfarna kollegor 
inför att vårda traumapatienter, vilket i många fall berodde på brister i 
introduktionsutbildningen (Alzghoul, 2013; Stokes et al., 2017; Vasli & Dehghan-Nayeri, 
2015). Kontinuitet i utbildning och praktisk träning var något som bidrog till att förbättra 
sjuksköterskors arbete. En trygghet upplevdes inom arbetsrollen trots att traumavården 
kunde anses vara utmanande (Sandström et al., 2016). När traumapatienter gick bort 
upplevde sjuksköterskor trygghet i den utbildning de erhållit. Enligt sjuksköterskor fanns 
det däremot brister i förberedelserna när det kom till att hantera ens egna emotionella 
reaktioner (Collins & Long, 2003). Det var viktigt att ny personal vägleddes samt 
förbereddes inför vad de kunde möta i vården av traumapatienter. Ny personal borde inte 
lämnas ensamma i hanteringen av de stressiga situationer som kunde uppkomma 
(Brysiewicz & Bhengu, 2000). Sjuksköterskor upplevde sårbarhet och otrygghet i samband 
med att bli lämnade ensamma med sina patienter (Sandström et al., 2016). 
  
Utan tillräckliga kunskaper i hur sjuksköterskor skulle vårda traumapatienter upplevde de 
att vården kunde bli opersonlig och i värsta fall skadlig för patienter där patienters 
individuella behov inte kunde tillgodoses (Stokes et al., 2017). Enligt ett flertal 
sjuksköterskor krävdes erfarenhet i samband med vården av traumapatienter, det var därför 
vanligt att mer erfarna sjuksköterskor arbetade med traumapatienter. Sjuksköterskor 
förklarade att det inte alltid kände sig förberedda att hantera situationer där de inte visste 
vad som skulle hända, för att kunna hantera dessa situationer krävdes erfarenhet (Alzghoul, 
2013). Erfarenhet kunde bidra med en högre nivå av kunskap och praktisk kompetens till 
teamet. Utveckling av klinisk erfarenhet stärkte sjuksköterskors självförtroende i att 
hantera traumatiska situationer (Alzghoul, 2013; Collins & Long, 2003; Sandström et al., 
2016). Sjuksköterskor upplevde ofta en trygghet i att alltid ha någon i sin arbetsgrupp som 
bar på tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att hantera olika situationer som kunde 
uppstå vid vården av traumapatienter (Boström et al., 2011). Motivationen att lära sig mer 
samt att känna sig förberedd vid ett trauma kunde ursprungligen komma från tidigare 
upplevda erfarenheter (Alzghoul, 2013; Stokes et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att 
en ökad erfarenhet ledde till en bättre förmåga att skapa sig en helhetsbild över situationer. 
Trots att det var omöjligt att vara helt förberedd inför alla situationer som kunde uppstå, 
upplevde sjuksköterskor att deras erfarenhet gav dem möjlighet att lättare hantera de 
oförberedda situationerna (Boström et al., 2011). Sjuksköterskor upplevde i många fall att 
ökad erfarenhet och kompetens kunde leda till en minskad känsla av stress i samband med 
vården av traumapatienter (Vasli & Dehghan-Nayeri, 2015). 
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Att kunna kommunicera och samarbeta i vårdteamet  

Kommunikation mellan sjuksköterskor upplevdes positivt, god kommunikation bidrog med 
både emotionellt och praktiskt stöd (Alzghoul, 2013; de Boer, van Rikxoort, Bakker & 
Smit, 2013; Sandström et al., 2016). Det förekom dock att några kollegor valde att 
förminska allvaret i situationen och istället fokusera på oviktiga detaljer. Sjuksköterskor 
upplevde att det bidrog med en känsla av att inte bli lyssnade på eller bli tagen på allvar (de 
Boer et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde i vissa fall att teamledaren kunde visa 
tendenser till respektlöshet i situationer där kommunikationen var otillräcklig (Sandström 
et al., 2016). Det framkom att sjuksköterskor med mer erfarenhet ofta hade lättare att 
uttrycka eventuella brister i kommunikationen för teamledaren samt anta en mer auktoritär 
roll (Alzghoul, 2013; Sandström et al., 2016).  En tydlig kommunikation från teamledaren 
samt erfarenhet hos sjuksköterskor bidrog till ett bättre samarbete inom arbetsgruppen. Ju 
mer skadad en patient var desto bättre upplevde sjuksköterskor samarbetet inom teamet 
(Boström et al., 2011; Sandström et al., 2016; Vasli & Dehghan-Nayeri, 2015). 
Sjuksköterskor lyfte förmågan att skapa god kommunikation som något som förbättrade 
teamarbetet samt vården för patienter. För att vara förberedd inför att vårda 
traumapatienter var sjuksköterskor beroende av en god kommunikation med omgivningen, 
de kunde inte endast förlita sig på sig själva och sin egen förmåga (Sandström et al., 2016).  
  
Sjuksköterskor upplevde en frustration av att inkluderas i traumateamet när de redan 
ansvarade för kritiskt sjuka patienter på avdelningen. Dåligt samvete upplevdes i samband 
att behöva lämna över ansvaret för kritiskt sjuka patienter till kollegor vid traumalarm 
(Sandström et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde ofta både positiva och negativa aspekter 
av att kunna kommunicera och samarbeta inom vårdteamet. Teamarbete hjälpte kollegor 
att lära känna varandra vilket underlättade för möjligheten att stödja och hjälpa varandra i 
svåra situationer (Brysiewicz & Bhengu, 2000). Positiva aspekter med att arbeta i team var 
den sammanhållning som skapades samt att idéer och erfarenheter kunde delges varandra, 
vilket ledde till ökade kunskaper inom teamet. En negativ aspekt med att arbeta i team var 
den mediauppståndelse ett trauma kunde få vilket ledde till att sjuksköterskor kände sig 
granskade i sitt arbete både av kollegor och av media (Collins & Long, 2003). 

Att finnas till för varandra 

Det positiva stödet kollegor emellan kompenserade för bristen på uppskattning och respekt 
från en del patienter. Genom att arbeta tillsammans inom teamet och finnas till för 
varandra fann sjuksköterskor stöd, vilket kunde lätta på känslan av rädsla och osäkerhet. 
Sjuksköterskor hjälpte varandra genom att tillföra den energi som behövdes för att vårda 
patienter som genomlidit trauma (Freeman et al., 2013; Lavoie, Talbot & Mathieu, 2010). 
Efter att ha vårdat traumapatienter framhävdes bristen på stöd mellan kollegor som ett 
problem då några sjuksköterskor upplevde att det fanns ett behov av mer stöd än vad de 
fått. Vissa sjuksköterskor upplevde dock att de fick det stöd de var i behov av från familj 
och närstående (de Boer et al., 2013). Stöd fanns i flera olika former såsom emotionellt, 
ekonomiskt och juridiskt. Sjuksköterskor upplevde att de ibland var tvungna att bryta mot 
regler och riktlinjer för att kunna rädda sina patienters liv, vilket kunde leda till juridiska 
problem längre fram. Om händelserna granskades kunde sjuksköterskor vara tvungna att 
stå till svars för sitt agerande utan att det erbjöds något juridiskt stöd från arbetsgivaren. 
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Sjuksköterskor kände sig i många fall motiverade när alla tre former av stöd erhölls, dock 
uttryckte de kritik mot det ekonomiska stödet som erbjöds då de inte upplevde att de fick 
tillräckligt betalt för all den tid som de la ner på sitt arbete (Vasli & Dehghan-Nayeri, 
2015). Det upplevdes positivt av sjuksköterskor att reflektera över sitt arbete, detta 
upplevdes förbättra arbetssättet inför nästa liknande situation (Boström et al., 2011). 
Kommunikation angående den traumatiska händelse som sjuksköterskor upplevt hjälpte 
dem att bearbeta sina egna känslor kring situationen (Brysiewicz & Bhengu, 2000). Efter 
att flera i personalstyrkan varit involverade i en traumatisk situation var det önskvärt att i 
efterhand samlas och diskutera händelsen samt känslor relaterade till händelseförloppet. 
Sjuksköterskor tog upp att det var viktigt att lyssna och finnas till för varandra samt våga 
kommunicera öppet inom arbetsgruppen (Boström et al., 2011). Sjuksköterskor diskuterade 
debriefing och deras uppfattning var att tillfällen till detta erbjöds allt för sällan, trots att 
stödet från kollegor uppskattades upplevdes möjligheten till debriefing som bristfällig 
(Sandström et al., 2016). Debriefing upplevdes som positivt, en bättre relation till 
kollegorna skapades vilket bidrog till en känsla av gemenskap (Brysiewicz & Bhengu, 
2000). 

Att vara viktig och betydelsefull  

Samarbete mellan sjuksköterskor och patienter upplevdes som uppmuntrande och 
tillfredsställande (Laerkner et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att kommunikationen 
med patienter var viktig och betydelsefull, de försökte kontinuerligt berätta vad som hänt 
och vad kommer att hända. Detta då det bidrog till en mer personlig relation till patienter 
där de kunde känna en trygghet i situationen. Eftersom traumapatienter inte alltid var 
förmögna att själva föra sin talan var det extra viktigt att sjuksköterskor tydligt 
kommunicerade med patienter och visade att de brydde sig (Boström et al., 2011; Freeman 
et al., 2013). Närheten till patienter upplevdes av sjuksköterskor som meningsfull då 
närheten bidrog med trygghet för patienter, det skapade även möjligheter för 
sjuksköterskor att vara mer uppmärksamma på patienters signaler. Detta bidrog också med 
att sjuksköterskor upplevde att det var viktiga och betydelsefulla för patienter. 
Sjuksköterskor poängterade vikten av att se till patienters individuella förutsättningar. För 
att kunna ge en bra omvårdnad var det viktigt att se personen bakom fysiska skador och 
teknisk utrustning (Laerkner et al., 2015). Sjuksköterskor uttryckte en känsla av att vara 
viktig i samband att dem fick visa sin kompetens inom yrkesrollen. När annan 
vårdpersonal erkände samt respekterade traumasjuksköterskor så upplevde de stolthet och 
tillfredsställelse, detta bidrog med en känsla av att känna sig behövd (Freeman et al., 
2013).  
  
Tydlig kommunikation med patienter och anhöriga upplevdes vara avgörande för att få 
dem att förstå vad som väntade. Eftersom sjuksköterskor följde sina patienter genom 
vården och hela tiden fanns där vid deras sida under vårdtiden på avdelningen, fanns det ett 
extra stort kommunikativt ansvar (Sandström et al., 2016).  Den relation som patienter 
hade till sina anhöriga kunde aldrig ersättas med relationen till sjuksköterskor, därför 
uppmuntrades anhöriga att vara nära patienten och finnas där under hela vårdtiden 
(Boström et al., 2011). Relationen till anhöriga innebar flera utmaningar för sjuksköterskor 
(Brysiewicz & Bhengu, 2000). Anhöriga som visade känslor av aggression upplevdes 
svåra att hantera (Collins & Long, 2003).  Sjuksköterskor upplevde det som viktigt att 
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finnas till för anhöriga samt familj när de fick ta del av dåliga nyheter gällande deras 
närstående. När anhöriga och familjer nåddes av förkrossande nyheter var det önskvärt om 
sjuksköterskor kunde finnas närvarande för att skapa trygghet. Det förekom att 
sjuksköterskor grät tillsammans med anhöriga vilket kunde bidra till att en speciell relation 
skapades. Sjuksköterskor upplevde att goda relationer mellan anhörig och vårdpersonal 
bidrog till att familjer lättare hanterade negativa känslor. Detta bidrog i sin tur med känslor 
av lycka och tillfredsställelse för sjuksköterskor vilket bidrog med en känsla av att känna 
sig viktig och betydelsefull (Freeman et al., 2013). 

Att arbeta i en stressfylld vardag 

Sjuksköterskor upplevde en känsla av stress i sitt arbete med traumapatienter, även andra 
negativa känslor upplevdes. Dessa negativa känslor som upplevdes kunde bland annat vara 
hemska, upprörande och traumatiska (Alzghoul, 2013; Lavoie et al., 2010). Sjuksköterskor 
beskrev att medvetenhet och tålamod krävdes vid vården av traumapatienter som var i ett 
vaket tillstånd. När patienter var i ett vaket tillstånd kunde patienterna själva påverka 
vården. Det var därför viktigt för sjuksköterskor att vänta in samt lyssna på patienters 
signaler, detta kunde medföra ytterligare stress för sjuksköterskor (Laerkner et al., 2015). I 
vissa sammanhang var det inte traumat i sig som var orsaken till upplevd stress hos 
sjuksköterskor utan omständigheterna runtomkring som exempelvis en hög 
arbetsbelastning på avdelningen (Lavoie et al., 2010).  

Sjuksköterskor upplevde i många fall att de reagerade både fysiskt och psykiskt på att 
vårda traumapatienter, vilket skapade en risk att sjuksköterskor utvecklade PTSD. 
Sjukvårdsledningen upplevdes ha ett bristande engagemang i att uppmärksamma att stress 
var ett problem för sjuksköterskor i samband med vården av traumapatienter. Detta bidrog 
i sin tur till ytterligare ett stressmoment för sjuksköterskor som redan var stressade 
(Brysiewicz & Bhengu, 2000). Sjuksköterskor beskrev hur de försökte arbeta lugnt och 
metodiskt genom en stressig situation för att på så sätt kunna hantera stressen i situationen. 
Sjuksköterskor upplevde dock inte att all stress i samband med att vårda traumapatienter 
var negativ, stress upplevdes öka medvetenhet och skarpsynthet hos sjuksköterskor i deras 
arbete. Detta kunde ses som en positiv effekt så länge sjuksköterskor upplevde att de 
fortfarande hade kontroll över situationen (Boström et al., 2011). Stress kunde enligt 
sjuksköterskor också uppkomma i situationer där patienter upplevdes vara i ett instabilt 
tillstånd (Collins & Long, 2003; Lavoie et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att 
sjukvårdsledningen borde uppmuntrat personalen att ta ut semester, börja rotera 
traumasjuksköterskor mot andra avdelningar för att avlasta personalen samt övervaka 
personalens stress på en mer individuell nivå. För att kunna hantera olika situationer som 
kunde uppstå var det av stor vikt att skapa sig förståelse för vad arbetet som 
traumasjuksköterska verkligen innebar (Brysiewicz & Bhengu, 2000). 
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Att kunna hantera olika känslor 

Sjuksköterskor kunde i samband med vården av traumapatienter reagera emotionellt på 
grund av den närhet och personliga kontakt som skapades, det var därför av stor vikt att 
kunna hantera olika känslor som uppstod (Laerkner et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde 
sig som privilegierade i sitt arbete som traumasjuksköterskor då de fick ta del av den nära 
kontakt som patienter och anhöriga upplevde under vårdtiden. Relationen som skapades till 
patienter och anhöriga upplevdes som belönande för sjuksköterskor (Freeman et al., 2013). 
Sjuksköterskor upplevde positiva känslor i samband med sitt arbete med traumapatienter. 
Känslan av att göra skillnad upplevdes som avgörande för sjuksköterskor när det kom till 
att kunna hantera sina känslor i samband med vården av traumapatienter. Tillfrisknandet av 
patienter bidrog även med en känsla av belöning och tillfredsställelse (Alzghoul, 2013; 
Boström et al., 2011; Collins & Long, 2003; Freeman et al., 2013). I det akuta skedet 
upplevde sjuksköterskor att de agerade professionellt, det var först när det akuta skedet var 
över som fysiska, psykiska och kognitiva reaktioner uppkom (de Boer et al., 2013; 
Sandström et al., 2016). 
  
Sjuksköterskor upplevde vården av traumapatienter som en växande börda vilket med tiden 
kunde påverka deras interaktioner med patienter och anhöriga. Trots att sjuksköterskor 
vårdade en traumapatient under en längre tid överlevde inte alla patienter vilket upplevdes 
som påfrestande (Boström et al., 2011; Stokes et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att det 
kunde uppkomma olika emotionella reaktioner i samband med patienters våldsamma 
dödsfall. Känslorna som uppkom kunde vara svåra att hantera då de ofta utspelade sig i 
form av sorg, ilska och skuld (Brysiewicz & Bhengu, 2000). Övriga emotionella reaktioner 
som upplevdes var dissociation och ångest. Sjuksköterskor kunde i vissa fall uppvisa 
allvarliga reaktioner som personlighetsstörningar samt psykos (Lavoie et al., 2010; Stokes 
et al., 2017). Gemensamt för sjuksköterskor var deras upplevelse av att vårda 
traumapatienter kunde förändra dig som person, de kunde påverkas och traumatiseras av 
patienters berättelser och handlingar (Stokes et al., 2017). När en längre tid passerat efter 
att en traumatisk händelse inträffat upplevde en del sjuksköterskor att de kunde lägga 
situationen bakom sig, de kunde tänka tillbaka på situationen utan att känna sig 
känslomässigt berörda. En del sjuksköterskor hade dock svårt att släppa vissa traumatiska 
händelser som de varit med om och blev länge emotionellt påverkade (de Boer et al., 
2013). 
  
Sjuksköterskor påverkades av patienters inställning, om patienter hade en negativ 
inställning till vården kunde de påverka sjuksköterskor negativt då de själva började 
ifrågasätta den omvårdnad som gavs. I de fall där sjuksköterskor upplevde respektlöshet 
från sina patienter riskerades den kontakt som sjuksköterskor försökte skapa att påverkas 
negativt (Freeman et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev hur de avskärmade sig själva 
emotionellt genom att utveckla en form av skyddsmekanism (Alzghoul, 2013). De 
sjuksköterskor som däremot fick motta patienters uppskattning och tacksamhet reagerade 
med stolthet. Det krävs en särskild attityd samt en strävan efter att bli intellektuellt 
utmanade i sitt arbete som traumasjuksköterskor (Freeman et al., 2013). Sjuksköterskor 
upplevde också att det kunde vara svårt att hantera patienters historier bakom trauman de 
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råkat ut för. Dessa historier hade många gånger ett tragiskt inslag vilket kunde påverka 
sjuksköterskor emotionellt. De upplevde också att det var svårt att hantera sina känslor i 
omvårdnaden om de hade en personlig relation till patienten sedan tidigare. Sjuksköterskor 
upplevde inte att det påverkade den omvårdnad som de givit, men det påverkade dem 
emotionellt på ett mer personligt plan (Alzghoul, 2013; Collins & Long, 2003; Lavoie et 
al., 2010). 
 
Sjuksköterskor beskrev det som svårt att vårda traumapatienter, vården av traumapatienter 
kunde upplevas som att se på en suddig och oklar bild. Det upplevdes svårt med tanke på 
oförutsägbarheten i resultatet och de framgångar som patienter skulle uppnå under vårdens 
gång. Denna oförutsägbarhet medförde svårigheter att informera patienter och deras 
anhöriga om förloppet då prognos och tillstånd inte stod klart förrän efter exempelvis 
operation (Alzghoul, 2013). Sjuksköterskor upplevde bland annat frustration, ilska samt 
skuldkänslor när de pressades till gränsen för vad de klarade av, dessa känslor kunde vara 
svåra att hantera (Freeman et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev känslor av otillräcklighet 
relaterat till oro över att vårda patienter som var i ett kritiskt tillstånd då patienterna var i 
stort behov av hjälp. Oron som beskrevs begränsades inte enbart till patienter, 
sjuksköterskor upplevde oro i samband med den relation de skapat till anhöriga. 
Sjuksköterskor förklarade att de i vissa fall antog samma känslor som de upplevde att de 
anhöriga hade (de Boer et al., 2013; Sandström et al., 2016). 

Resultatsammanfattning 
Att kunna ta ansvar i en högteknologisk vårdmiljö visade att sjuksköterskor upplevde 
utmaningar och svårigheter i sitt arbete med traumapatienter. Den högteknologiska 
arbetsmiljön upplevdes stressig och det ställdes krav på sjuksköterskors förmåga att kunna 
planera och koordinera sitt arbete. Att känna sig förberedd lyfte sjuksköterskors upplevde 
en otillräcklighet i introduktionsutbildningen. Att kunna kommunicera och samarbeta i 
vårdteamet lyfte att kommunikation hade en central roll både när det gällde samspelet 
mellan kollegor men också skapandet av goda relationer till patienter och anhöriga. Att 
finnas till för varandra beskrevs i form av att stöd från kollegor upplevdes vara 
betydelsefullt, när det kom till att hantera känslor av stress upplevdes dock 
sjukvårdsledningens agerande som bristfälligt. Att vara viktig och betydelsefull visade hur 
patienters inställning hade en avgörande roll för hur sjuksköterskor upplevde sitt arbete. 
När sjuksköterskor kunde underlätta denna svåra tid som ett trauma innebär för patienter 
samt anhöriga bidrog det med en känsla av glädje och tillfredsställelse. Att arbeta i en 
stressfylld vardag visade hur en del sjuksköterskor uppvisade allvarliga symptom på 
utbrändhet samt att det även fanns en risk för att posttraumatisk stress utvecklades. Att 
hantera olika känslor lyfte hur patienters positiva eller negativa inställning till den vård de 
fått speglade emotionella reaktioner hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde att en bra 
relation till patienter och anhöriga var viktig.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda traumapatienter. En 
litteraturöversikt av kvalitativa vetenskapliga artiklar valdes som metod för studien. Enligt 
Friberg (2017c) innebär en litteraturöversikt att en helhetsbild skapas med hjälp av 
granskning av redan publicerad forskning. Ett inklusionskriterie för denna studie var att 
artiklarna i resultatet skulle ha använt sig av en kvalitativ metod. Detta då författarna ville 
undersöka sjuksköterskors upplevelser och målet var att få en djupare inblick i 
sjuksköterskors känslotillstånd genom deras egna formuleringar och spontana tankar. 
Henricson och Billhult (2017) skriver att en kvalitativ metod syftar till att studera upplevda 
erfarenheter inom ett område. En av artiklarna i studiens resultat har använt sig av både 
kvalitativ och kvantitativ metod. Denna artikel fick ingå i resultatet då den efter 
kvalitetsgranskningen ansågs hålla en god kvalitet och det kvalitativa innehållet framgick 
tydligt samt svarade väl mot studiens syfte, enbart den kvalitativa delen av studien har 
används. Författarna har diskuterat sina tidigare erfarenheter för att bli medvetna om 
eventuell förförståelse finns som kan påverka denna studies resultat. Ingen av författarna 
har erfarenhet eller har arbetat inom traumavård, därför är förförståelsen inom ämnet 
begränsad och bör därför inte ha påverkat resultatet. Mårtensson och Fridlund (2017) 
beskriver att det finns flera indikatorer vid uppsatsskrivning som visar om uppsatsens 
kvalitet är god. Dessa benämns som trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt 
överförbarhet. Trovärdighet i en uppsats bekräftas i form av att läsaren övertygas om att 
resultatet är godtagbart och att kunskapen i arbetet är rimlig. Pålitlighet beskrivs i form av 
att förförståelsen inför arbetet är väl beskriven. Bekräftelsebarheten i en uppsats beskrivs 
kunna förstärkas genom en noggrant beskriven analysprocess. Hur hög överförbarhet ett 
arbete har påverkas av om pålitlighet, trovärdighet och bekräftelsebarhet benämns. I denna 
studie har trovärdighet uppnåtts genom att resultatet är tydligt beskrivet med en tydlig röd 
tråd genom hela resultatet vilket underlättar när läsaren ska följa med i textens innehåll. 
Pålitligheten i arbetet styrks av att författarna har diskuterat sin förförståelse inför 
analysarbetet och är medvetna om hur det kan påverkat resultatet. Bekräftelsebarhet 
uppnåddes i denna studie genom en tydlig beskrivning av analysprocessens olika steg. 
Författarna anser att överförbarheten i studien är god då pålitlighet, trovärdighet och 
bekräftelsebarhet uppfylls.  

Henricson (2012) beskriver att när alla artiklar i resultatet inte har använt sig av samma 
metod kan det anses som en svaghet för studien. Denna studie använder sig endast av 
artiklar som har använt sig av samma metod och det kan därför ses som en styrka för 
studien. En annan styrka med denna studie är att många av de granskade artiklarna 
uttryckte liknande upplevelser, detta bidrog till att öka studiens trovärdighet ytterligare. 
Ingen geografisk begränsning har gjorts i denna studie, detta kan vara en styrka för studien 
då resultatet speglar sjuksköterskors upplevelser från olika delar av världen. Alla artiklar 
som har inkluderats i denna studie medhar ett tydligt etiskt övervägande eller ett etiskt 
godkännande. Artiklar som inte hade ett tydligt etiskt resonemang exkluderades, vilket kan 
ses som en styrka för denna studie. Brist på geografisk avgränsning kan dock också ses 
som en svaghet då sjuksköterskors upplevelser kunde skilja sig en del beroende på i vilket 
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land traumavården bedrevs samt vilken tidigare erfarenhet sjuksköterskor hade av 
traumavård. Sjuksköterskors upplevelser av traumavård kunde också variera beroende på 
vilken typ av akut- eller intensivvårdsavdelning sjuksköterskorna arbetade på. I denna 
studie har författarna valt att inte begränsa sig till en viss typ av akut- eller 
intensivvårdsavdelning. Detta kan ha påverkat resultatet då sjuksköterskors upplevelser av 
traumavård kunde variera beroende på vilken typ av akut- eller intensivvårdsavdelning de 
arbetade på. De vetenskapliga artiklarna som använts i resultatet granskades enligt Friberg 
(2017b) för att styrka att artiklarna höll en tillräckligt god kvalitet för att kunna inkluderas i 
denna studie.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att stort fokus för sjuksköterskor i en högteknologisk 
arbetsmiljö ligger på ansvar, planering och förberedelser inför att vårda traumapatienter. 
Om brister finns i planering och förberedelser kan det leda till att kritiska situationer 
uppkommer. Kontinuitet i arbetet är eftertraktat då relationer till patienter och anhöriga 
skapas vilket bidrar till att sjuksköterskor lär känna sina patienters individuella signaler. 
Hov, Hedelin och Athlin (2007) lyfter att sjuksköterskor upplever att kontinuitet är viktigt i 
vården av patienter. Kontinuitet leder till minskad stress för patienter och bidrar till att 
sjuksköterskor kan göra en individuell bedömning (Hov, Hedelin & Athlin, 2007). 
Sjuksköterskors arbetsmiljö kan påverka vården för patienter. Det är därför viktigt att 
upprätthålla en kontinuitet i vården där sjuksköterskor skapar personliga relationer till sina 
patienter och anhöriga, vilket kan bidra med en känsla av trygghet för alla involverade 
parter.  

Resultatet visar vidare att sjuksköterskor kan uppleva den högteknologiska arbetsmiljön 
som utmanande i de situationer där de inte känner sig tillräckligt bekanta med den 
utrustningen som finns, detta kan öka sjuksköterskors känsla av stress. Den tid som finns 
till för patienter upplevs bristfällig då sjuksköterskor är tvungna att fokusera mycket tid på 
den tekniska utrustning som krävs. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) ska utrustning eller 
hjälpmedel finnas till för att arbetet ska underlättas och behöver därför vara anpassade för 
verksamheten. All personal som ska använda utrustningen behöver ha tillräckliga 
kunskaper i hur utrustningen ska användas. Om det finns en bra arbetsmiljö för 
vårdpersonalen på arbetsplatsen bidrar det till en god patientsäkerhet (Arbetsmiljöverket, 
2015).  Stayt, Seers och Tutton (2015) lyfter patientperspektivet som visar att många 
patienter upplever sig som osynliga då sjuksköterskors fokus ligger på den 
högteknologiska utrustningen istället för på patienterna (Stayt, Seers & Tutton, 2015). 
Wåhlin et al. (2010) skriver att tidsbrist orsakar frustration hos sjuksköterskor då de inte 
alltid kan ge den vård som de önskar (Wåhlin et al., 2010). För att sjuksköterskor ska 
kunna känna sig trygga i att hantera den högteknologiska utrustning som används behövs 
tillräckligt med kunskap och information. Detta kan ges i form av mer kontinuerliga 
utbildningar. Om sjuksköterskor känner sig trygga med den utrustning som används frisätts 
mer tid som då istället kan fokuseras på patienters hälsa och välmående.  

Resultatet visar också att den introduktionsutbildning som erbjuds av arbetsgivaren ibland 
upplevs bristfällig. Det är vanligt att erfarna sjuksköterskor upplever att nya sjuksköterskor 
inte är redo att vårda traumapatienter trots att de deltagit i introduktionsutbildningen. 
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Sjuksköterskors kliniska erfarenhet bidrar med att stärka deras självförtroende i vården av 
traumapatienter. Kunskapsnivån och praktisk kompetens utvecklas i samband med 
sjuksköterskors erfarenheter. Bringsén et al. (2012) skriver att nya sjuksköterskor 
poängterar att dem upplever att det är viktigt att lära sig av sina kollegor genom att följa 
dem i den vardagliga interaktionen på arbetsplatsen. Erfarna sjuksköterskor lyfter däremot 
att det finns behov av kompetensutveckling i form av praktiska kurser och utbildningar 
anordnade utanför arbetsplatsen (Bringsén et al., 2012). Brister i upplärningen kan orsakas 
av att det finns olika åsikter kring hur detta ska gå till. För att introduktionsutbildning för 
nya sjuksköterskor ska bli så bra som möjligt behövs en kombination av praktisk träning 
och klinisk erfarenhet.  

Resultatet visar vidare vikten av kommunikation mellan kollegor samt vilket stöd det 
bidrar med. Erfarenhet och god kommunikation bidrar till ett bättre samarbete samt 
minskar risken för missförstånd inom arbetsgruppen. Teamarbete vid traumavård upplevs 
som både positivt och negativt. Sjuksköterskor upplever att en positiv aspekt med att arbeta 
i team är den sammanhållning som skapas kollegor emellan. Däremot upplevs den 
mediauppståndelse som kan uppstå vid ett trauma som negativt då det bland annat kan leda 
till att sjuksköterskor känner sig granskade. Enligt Raley et al. (2017) upplever 
sjuksköterskor att det finns ett behov av mer utbildning inom kommunikation, som då bör 
vara specialiserad för traumavårdteam. God kommunikation samt ett bra samarbete inom 
vårdteamet är viktiga delar för ett fungerande traumavårdteam (Raley et al., 2017). Shorter 
och Stayt (2009) skriver även att sjuksköterskor upplever att det enbart är kollegor som 
upplevt samma typ av situation som kan förstå dem fullt ut och därmed ge det stöd som 
behövs (Shorter & Stayt, 2009). Kommunikation har betydelse för relationen som 
sjuksköterskor skapar till varandra. Dessa relationer är viktiga då det bidrar till att kollegor 
kan ge det stöd och den trygghet som sjuksköterskor ofta efterfrågar.  

Resultatet visar också att stöd från kollegor kan ersätta bristen på respekt och uppskattning 
från en del patienter. Öppen kommunikation inom arbetsgruppen är eftertraktat, uppskattat 
och önskvärt. Sjuksköterskor upplever att få ventilera sina känslor och tankar efter ett 
upplevt trauma kan underlätta bearbetningen av traumatiska situationer. Debriefing lyfts 
som något positivt då relationen mellan kollegor förbättras. Folkhälsomyndigheten (2018) 
skriver att hälsa är ett tillstånd när en person upplever totalt psykiskt, fysiskt och socialt 
välbefinnande, det räcker inte med en endast frånvaro av sjukdom för att uppleva en känsla 
av hälsa .välbefinnande är en viktig del i upplevelsen av hälsa. Välbefinnande är personligt 
och påverkas av personens liv och erfarenheter. Välbefinnandet växlar genom livet och 
påverkas av hur personen mår fysiskt, psykiskt och socialt Folkhälsomyndigheten, 2018). 
Ekström och Thorstensson (2014) lyfter att stöd är en process med syfte att öka hälsa och 
välbefinnande hos den som mottar stödet. Stöd kan både vara känslomässigt och praktiskt. 
Hur människor tar emot stöd är individuellt och formas av bland annat tidigare erfarenheter 
och den omgivande miljön (Ekström & Thorstensson, 2014). Ohlson och Arvidsson (2005) 
skriver även att sjuksköterskor upplever att en trygg arbetsmiljö bidrar med stöd, då 
tryggheten ger utrymme för att kunna ventilera sina känslor (Ohlson & Arvidsson, 2005). 
Enligt Becker, Wright och Schmit (2017) efterfrågar sjuksköterskor debriefing samt stöd. 
Dessa tillfällen efterfrågas för att ge sjuksköterskor möjlighet att stötta varandra samt 
bearbeta vad som hänt men även för att diskutera eventuella framtida förbättringar i vården 
(Becker, Wright & Schmit, 2017). Sjuksköterskor upplever ett behov av att känna stöd från 
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kollegor samt arbetsgivare. Möjligheten att kunna diskutera vården av traumapatienter med 
varandra är ett sätt för sjuksköterskor att bearbeta sina känslor samt få stöd från sin 
omgivning.  

Resultatet framhäver även vikten av att sjuksköterskor känner sig viktiga och 
betydelsefulla. Sjuksköterskor upplever att bra kommunikation med patienter är av stor 
vikt. I de fall där kommunikation fungerar bra bidrar det till att en mer personlig kontakt 
till patienter skapas. Det bidrar också till närhet mellan sjuksköterskor och patienter som i 
sin tur bidrar med en trygghet. Sjuksköterskor upplever även att det är viktigt att finnas till 
hands för anhöriga även om det kan upplevas som en utmaning. Uhrenfelt, Elgaard 
Sørensen, Bøgh Bahnsen och Ulrich Pedersen (2018) skriver att kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter är centralt för att god omvårdnad ska kunna utföras. 
Kommunikation kan bidra till att skapa förståelse för patienters situation vilket i sin tur 
bidrar till att sjuksköterskor lättare kan ge patienter den trygghet de behöver (Uhrenfelt, 
Elgaard Sørensen, Bøgh Bahnsen & Ulrich Pedersen, 2018).  Sagrario Acebedo-Urdiales 
(2018) bekräftar vikten av att sjuksköterskor kommunicerar tydligt med anhöriga när deras 
närstående varit med om en traumatisk händelse. Tydlig kommunikation med anhöriga kan 
bidra med att en mer personlig relation skapas till sjuksköterskor vilket i sin tur kan bidra 
med känslor av trygghet för anhöriga i den svåra situation de befinner sig i (Sagrario 
Acebedo-Urdiales, 2018). Det är viktigt att kommunikationen till patienter och anhöriga 
får spela en central roll vid omvårdnaden av traumapatienter. God kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter samt anhöriga kan leda till flera positiva aspekter. Resultatet 
visar att sjuksköterskor upplever känslor av tillfredsställelse i de situationer där 
kommunikation fick positiva följder för patienter eller anhöriga. 

Resultatet visar att det är av betydelse för sjuksköterskor att hantera emotionella reaktioner 
som uppstår. Det uppstår många positiva känslor hos sjuksköterskor vid vården av 
traumapatienter och känslan av att vara betydelsefull i sitt arbete värderas högst. Patienters 
tillfrisknande bidrar också med känsla av belöning och tillfredsställelse. Traumavården kan 
även upplevas som jobbig och påfrestande för sjuksköterskor då negativa reaktioner kan 
uppstå i samband med vårdandet. Dessa negativa reaktioner kan uppstå när patienter går 
bort eller som följd av bakomliggande händelser till trauman som patienter upplever. 
Patienters inställning till den vård de får kan också påverka sjuksköterskor både positivt 
och negativt. Mayer och Hamilton (2018) bekräftar att sjuksköterskor kan uppleva 
emotionella reaktioner i samband med vården av kritiskt skadade patienter. Sjuksköterskor 
har svårt att glömma de traumapatienter som de vårdat då det kan få en emotionell 
inverkan på dem (Mayer & Hamilton, 2018). Sagrario Acebedo-Urdiales (2018) tar även 
upp att emotionella reaktioner hos sjuksköterskor kan ha en inverkan på deras lärande. De 
traumapatienter som sjuksköterskor vårdar skapar emotionella reaktioner hos dem, vilket i 
sin tur hjälper sjuksköterskor att få erfarenhet så att de lättare utvecklas i sin yrkesidentitet. 
Hur patienter upplever den vård som utförs kan påverka sjuksköterskor. Det framkommer 
även att sjuksköterskor har ett behov av att känna sig betydelsefulla och de behöver känna 
att de utför ett bra jobb, annars riskerar de negativa känslorna att bli för stora (Sagrario 
Acebedo-Urdiales, 2018). Emotionella reaktioner i samband med vården av 
traumapatienter kan ha både positiva och negativa effekter för sjuksköterskor, det är därför 
viktigt att deras emotionella reaktioner tas på allvar. Allt för att de emotionella 
reaktionerna inte ska påverka vården för patienter negativt. Det är självklart också viktigt 
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att sjuksköterskor känner att deras behov tillgodoses för att de ska kunna känna hälsa i sin 
yrkesroll samt kunna uppnå den goda vård som eftersträvas. 

Resultatet visar slutligen att sjuksköterskor upplever att arbetet med traumapatienter kan 
vara stressigt. Sjuksköterskor kan påverkas starkt av de fysiska och emotionella reaktioner 
som uppstår, detta kan öka risken för att utveckla PTSD. Sjukvårdsledningen upplevs inte 
ta sjuksköterskors upplevelse av stress på allvar. Detta trots att sjuksköterskor efterfrågar 
avlastning samt efterfrågar att sjukvårdsledningen kontinuerligt kontrollerar att 
sjuksköterskors stressnivå är under kontroll. Mayer och Hamilton (2018) lyfter att 
sjuksköterskor önskar mer hjälp från arbetsgivaren för att kunna hantera sin stress. 
Sjuksköterskor efterfrågar dessutom utbildningar i stresshantering (Mayer & Hamilton, 
2018). Merlani et al. (2011) skriver att cirka 65% av vårdpersonalen som arbetar med 
traumapatienter har svårt att kombinera sitt arbete med sitt privatliv. Detta då cirka 30% av 
3000 deltagande sjuksköterskor visar en hög grad av utbrändhet och cirka 35% visar på en 
måttlig grad av utbrändhet (Merlani et al., 2011). Sjuksköterskor upplever sin 
arbetssituation inom traumavården som stressig, att det finns risker för att utveckla PTSD 
hos sjuksköterskor är ett problem. För att sjuksköterskors stressnivå ska vara på en 
hanterlig nivå behövs mer hjälp från arbetsgivaren, en hjälp som borde vara självklar med 
tanke på det påfrestande arbete som sjuksköterskor utför. 

Konklusion 
Denna studie visar att sjuksköterskor upplever arbetet på en högteknologisk avdelning som 
utmanande. Det krävs ett metodiskt arbetssätt för att minska risken för att misstag begås. 
Den tid som finns till för patienterna upplevs inte vara tillräcklig. Sjuksköterskor upplever 
både positiva och negativa aspekter med att arbeta i ett team. Tydlig kommunikation från 
teamledaren bidrar till ett bättre samarbete. Teamarbete upplevs som stödjande i de fall där 
det finns en god kommunikation mellan kollegor. Sjuksköterskor önskar dock mer stöd då 
debriefing samt stöd mellan kollegor upplevs viktigt men bristfälligt. Sjuksköterskor 
upplever sitt arbete inom traumavård som positivt men krävande. Stress samt oro är 
känslor som sjuksköterskor ofta upplever. Introduktionsutbildning för nya sjuksköterskor 
upplevs bristfällig. Utan tillräckliga kunskaper kan vården bli opersonlig och i värsta fall 
skadlig för patienter. Sjuksköterskor upplever att erfarenhet kan minska känslor av stress. 
Relationen till patienter och anhöriga bär på utmaningar. Närhet till patienter och en bra 
relation till anhöriga bidrar med lycka och tillfredsställelse för sjuksköterskor.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Denna studie bidrar med ökad kunskap och förståelse om hur sjuksköterskor upplever sitt 
arbete med att vårda traumapatienter. Sjuksköterskor, arbetsgivare och vårdpersonal kan 
använda sig denna studies resultat som ett stöd i sitt arbete, då arbetet inom traumavård kan 
få konsekvenser för sjuksköterskor som exempelvis stress och ångest. Det är av stor vikt 
att arbetsgivare har kunskap om hur anställda upplever sitt arbete inom traumavård för att 
kunna hjälpa sjuksköterskor att hantera de konsekvenser som uppstår. Det bör även finnas 
en strategi för att minska den stress som sjuksköterskor upplever i sin yrkesroll. Fler 
studier inom aktuellt ämne behövs för att kunna skapa sig en bättre bild av sjuksköterskors 
upplevelser, vilka konsekvenser traumavård kan leda till för sjuksköterskor samt hur 
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eventuella konsekvenser kan förebyggas. De vetenskapliga artiklar som använts i denna 
studie bygger på sjuksköterskors upplevelser från många olika länder. Det vore därför av 
intresse att göra en intervjustudie där deltagande sjuksköterskor begränsas inom Sverige. 
Under granskningen av vetenskapliga artiklar till resultatet har det uppmärksammats att det 
finns skillnader i sjuksköterskors upplevelser beroende på i vilket land sjuksköterskorna 
arbetar. Därför kan mer geografiskt avgränsade studier vara till stor nytta för att kunna 
skapa en bild av sjuksköterskors upplevelser som är mer aktuellt och applicerbar inom 
svensk sjukvård  
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Bilaga 1 - Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier 
 
Denna bilaga är tagen i sin originalform från Friberg (2017a). 
 
 
Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier. 
 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta I så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa I så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna I 

så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 
 
Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier. 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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Bilaga 2 – Beskrivning av sökprocessen 
Databas 

Sökdatum 
Sökord Begränsning Antal 

träffar 
Lästa  
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Valda titlar 

CINAHL 
180903 

 

(trauma* OR traumacare*) AND 
(nurse* OR nursing*) AND (nurse 
experience* OR nurse perspective*) 
AND Qual* 

Peer 
Reviewed 
2000-2008 

121 121 14 Lavoie, S., Talbot, L, R. & Mathieu, L. (2010) 

Vasli, P. & Dehghan-Nayeri, N. (2015) 

CINAHL 
180903 

 

(nurse experience* OR 
nurseperspective*) with (trauma* OR 
traumacare*) AND Qual* AND 
Trauma nurses* 

Peer 
Reviewed 
2000-2018 

21 21 9 Alzghoul, M, M. (2013) 

Boström, M., Magnusson, K. & Engström, Å. 
(2011) 

Freeman, L., Fothergill-Bourbonnais, F. & 
Rashotte, J. (2013) 

Sandström, L., Nilsson, C., Juuso, P. & Engström, 
Å. (2016) 

CINAHL 
180903 

(nurse experience* OR 
nurseperspective*) AND (trauma* OR 
traumacare*) AND Trauma nurses* 

Peer 
Reviewed 
2000-2018 

59 59 8  

PubMed 
180904 

trauma AND nurse* AND 
experience* AND qual* 
 

2000-2018 
 280 280 9 Laerkner, E., Egerod, I. & Poug Hansen, H. (2015) 

Stokes, Y., Jacob, J-D., Gifford, W., Squires, J. & 
Vandyk. A (2017) 

CINAHL 
180904 

(trauma nurse*) AND 
(nurseperspective* OR nurse 
experience*) AND qual* 

Peer 
Reviewed 
2000-2018 

36 36 8 Brysiewicz, P. & Bhengu, BR. (2000) 

 
CINAHL 
180912 

(Trauma care* OR Critical incident*) 
AND Nurse* AND stress* AND 
support* 

Peer 
Reviewed 
2000-2018 

64 31 1 de Boer, J., van Rikxoort, S., Bakker, A, B. & Smit, 
B, J. (2013) 



 

 

 
Bilaga 3 - Översikt av analyserade artiklar  

Titel, författare, tidskrift 
& årtal 

Perspektiv Syfte Metod Resultat Etiskt övervägande 

Titel: Experiences of 
nursing patients suffering 
from trauma- preparing for 
the unexpected: A 
qualitative study 
Författare: Sandström L, 
Nilsson C, Juuso P & 
Engström Å 
Tidskrift: Intensive and 
Critical Care Nursing 
Årtal: 2016 
 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Syftet var att 
beskriva CCN`s 
(critical care nurse) 
upplevelser av att 
vårda patienter som 
lider av trauma. 

Kvalitativ beskrivande 
design, med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. 
Data samlades in genom 
gruppdiskussioner med 15 
intensivvårdssjuksköterskor. 

Sjuksköterskor kände sig 
kompetenta men upplevde 
trots detta en otillräcklighet. 
Sjuksköterskor är nöjda med 
att ha en välfungerande 
kommunikation men de är 
missnöjda med vårdmiljön. 
Resultatet påvisade även ett 
behov hos sjuksköterskor att 
reflektera över eventuella 
bekymmer som uppkommit. 

Studien innehar ett etiskt 
godkännande från 
etikprövningsnämnden i 
Umeå.  

Titel: Nurses´experiences 
of caring for critically ill, 
non-sedated, mechanically 
ventilated patients in the 
Intensive Care Unit: A 
qualitative study 
Författare: Laerkner E, 
Egerod I & Ploug Hansen 
H 
Tidskrift: Intensive and 
Critical Care Nursing 
Årtal: 2015 

Sjuksköterske- 
perspektiv 

Syftet var att 
utforska 
sjuksköterskors 
erfarenhet av och 
attityd kring att 
vårda icke 
sederade, vakna, 
kritiskt skadade 
MV patienter på 
intensivvårdsavdel
ningen.  

Kvalitativ metod. Intervjuer 
och observationer av 
deltagarna. Sammanlagt 13 
månaders fältarbete på 2 
olika avdelningar. 

Sjuksköterskor beskrev sitt 
yrke som givande men 
krävande. Patienter som var 
vakna trots intubering 
beskrevs som krävande då det 
medförde en mer komplex 
vård. Den personliga 
interaktionen mellan 
sjuksköterska och patient 
beskrevs som givande.   

 

Studien följer 
Helsingforsdeklarationen 
(WMA, 2013) principer 
och etiska riktlinjer för 
omvårdnadsforskning i 
Skandinavien (SSN, 
2003). Studien är 
granskad av 
vetenskapliga kommittén 
i de södra regionerna av 
Danmark. 

Titel: Emergency 
nurses´experience of crisis: 
A qualitative study 
Författare: Vasli P & 

Sjuksköterske- 
perspektiv 

Syftet var att 
definiera och 
utforska 
sjuksköterskor på 

Kvalitativ metod med hjälp 
av innehållsanalys. 
Informationen samlades in 
med hjälp av 

Sjuksköterskor beskrev 
känslan av att förlora balansen 
i samband med bristande 
krishantering. Vikten av 

Studien innehar ett etiskt 
godkännande från 
etikprövningsnämnden 
på författarnas 



 

 

Dehghan- Nayeri N 
Tidskrift: Japan Journal of 
Nursing Science 
Årtal: 2015 
 
 
 

akutmottagningens 
beskrivning av kris 
i kritiska 
situationer och att 
identifiera hinder 
och förmildrande 
faktorer som 
påverkar hur 
sjuksköterskor 
hanterar krisen.  

semistrukturerade 
intervjuer. 

teamarbete samt vikten av att 
personalen var kompetent och 
hade en bra 
kommunikationsförmåga.  
 

institution och 
universitet, Tehran 
University of Medical 
Scienences. 

Titel: The experience of 
being a trauma nurse: A 
phenomenological study 
Författare: Freeman L, 
Fothergill- Bourbonnais F 
& Rashotte J 
Tidskrift: Intensive and 
Critical Care Nursing 
Årtal: 2013 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Syftet var att 
utforska upplevda 
erfarenheter av att 
vara en 
traumasjukskötersk
a på en 
traumaenhet. 

Fenomenologiskt synsätt. 
Djupgående bandinspelade 
intervjuer enskilt med varje 
deltagare.  

Sjuksköterskor behöver stöd i 
sitt arbete för att finna 
tillfredsställelse och mening. 
Sjuksköterskor lever med våld 
och aggression som en del i 
sin vardag och behöver därför 
ha en säker arbetsmiljö.  

Studien innehar ett etiskt 
godkännande från 
etikprövningsnämnden 
på författarnas 
institution och anslutna 
universitet, University of 
Ottawa. 

Titel: Nursing patients 
suffering from trauma: 
Critical care nurses narrate 
their experiences 
Författare: Boström M, 
Magnusson K & Engström 
Å 
Tidskrift: International 
Journal of Orthopaedic and 
Trauma Nursing 
Årtal: 2011 
 
 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Syftet var att 
beskriva 
intensivvårdssjuksk
öterskors 
erfarenhet av att 
vårda patienter som 
lider av trauma. 

Induktiv och kvalitativ 
metod. Personliga intervjuer 
med deltagarna 
 

Sjuksköterskor tar upp att det 
är viktigt att vara förberedd 
inför sitt möte med en 
traumapatient. För att vården 
ska bli bra krävs det att 
sjuksköterskor gör det extra 
för att skapa en personlig 
omvårdnad för patient och 
anhörig.  
 

Studien innehar ett etiskt 
godkännande från Luleå 
Universitets etiska 
kommitté. 



 

 

Titel: Exploring Nurses’ 
Knowledge and 
Experiences Related to 
Trauma-Informed Care 
Författare: Stokes Y, 
Jacob J-D, Gifford W, 
Squires J & Vandyk A. 
Tidskrift: Global 
Qualitative Nursing 
Research 
Årtal: 2017 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Syftet var att 
utforska förståelser 
och erfarenheter 
relaterade till 
trauma-informerad 
vård bland 
sjuksköterskor. 
 

Kvalitativ metod. Det 
genomgicks djupgående 
semistrukturerade 
personliga intervjuer samt 
intervjuer över telefon.   

Sjuksköterskor framhäver 
vikten av relationen till 
patienterna under ett trauma 
samt den komplexa kraften 
som trauma-informerad vård 
innebär i samband med 
omvårdnaden av patienten.  

Etiskt godkännande för 
studien mottogs från 
forskningsetikrådet vid 
Ottawa University 
 

Titel: The experience of 
nurses working with trauma 
patients in critical care and 
emergency settings: A 
qualitative study from 
Scottish nurses’ perspective  
Författare: Alzghoul M 
M. 
Tidskrift: International 
Journal of Orthopedic and 
Trauma Nursing 
Årtal: 2013 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskornas 
erfarenhet av att 
arbeta med 
traumapatienter i 
kritisk vård och 
olycks- och 
akutinställningar på 
ett större sjukhus i 
nordöstra 
Skottland. 
 

Studien har ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. Miles och 
Hubermans modell för 
kvalitativ dataanalys 
användes som hjälp vid 
analyseringen. 
 

Sjuksköterskor tar upp att det 
är viktigt för 
traumasjuksköterskor att få 
den vidareutbildning som 
behövs. Sjuksköterskor 
beskrev att det som behövdes 
för att de skulle klara sitt 
arbete var praktisk träning, 
livserfarenhet och att skapa en 
god kontakt med andra 
sjuksköterskor samt en positiv 
inställning till arbetet. 

Etiskt tillstånd 
beviljades av den lokala 
forskningsetiska 
kommittén och de lokala 
nationella hälso- och 
sjukvårdssektorns 
forskning och 
utveckling, Jordan 
University of Science 
and Technology. 
 

Titel: Critical incidents 
among intensive  
care unit nurses and their 
need  
for support: explorative 
interviews  
Författare: de Boer J, van 
Rikxoort S, Bakker A & 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Syftet var att få 
insikt i 
intensivvårdssjuksk
öterskornas mest 
kritiska 
arbetsrelaterade 
incidenter, deras 
reaktioner och 

Semistrukturerade intervjuer 
utfördes med 12 aktivt 
utvalda deltagare. Kvalitativ 
metod användes.  
 

Sjuksköterskor upplevde ett 
högt känslomässigt 
engagemang med sina 
patienter.  Sjuksköterskor 
reagerade psykiskt, fysiskt 
och kognitivt på patienters 
kritiska incidenter. 
Sjuksköterskor sökte stöd från 

Studien är etiskt 
godkänd av den 
institutionella etiska 
granskningskommittén, 
the Declaration of 
Helsinki (World Medical 
Association, 2008). 
 



 

 

Smit B.  
Tidskrift: British 
Association of Critical Care 
Nurses 
Årtal: 2013 

hantering samt 
uppfattat stöd i en 
nederländsk 
intensivvårdsenhet. 
 

vänner, familj och kollegor 
men efterfrågan och behov för 
ytterligare stöd fanns.  
 

 

Titel: Post-traumatic stress 
disorder symptoms among 
emergency nurses: their 
perspective and a ‘tailor-
made’ solution  
Författare: Lavoie S, 
Talbot L & Mathieu L. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2010 

Sjuksköterske-    
perspektiv 

Syftet var att 
identifiera 
stödaktiviteter för 
akutmottagningssju
ksköterskor som 
har utsatts för 
traumatiska 
händelser för att 
förhindra 
posttraumatisk 
stresstörning.  

Datainsamlingen skedde 
med hjälp av 
semistrukturerade 
intervjuer. En kvalitativ 
metod användes.   
 

Symtom som uppkommer i 
samband med PTSD minskade 
med åldern bland 
sjuksköterskor som deltog i 
studien. Sjuksköterskor 
beskrev stöd av ett socialt 
nätverk samt stöd från sina 
kollegor är av stor vikt. 
Förebyggande praktisk träning 
och supportsystem ses som 
önskvärda stödåtgärder. 
 

Studien godkändes av 
etikkommittén för 
UMC’s (university 
medical centre) 
forskningscenter, 
Universite ́ de 
Sherbrooke, Quebec, 
Canada.  
 

Titel: Exploring the trauma 
care nurses’ lived 
experiences of dealning 
with the violent  
death of their clients.  
Författare: Brysiewicz P 
& Bhengu BR. 
Tidsskrift: Curationis  
Årtal: 2000 

Sjuksköterske- 
perspektiv 

Syftet var att 
utforska de 
upplevda 
erfarenheterna hos 
dessa 
traumavårdsperson
al som ständigt står 
inför sin kunds 
våldsamma död. 
 

Denna studie har utförts 
med hjälp av en kvalitativ 
holistisk forskningsdesign 
med fenomenologiskt 
inriktning. 
 

Sjuksköterskor upplevde 
våldsam död hos sina 
patienter som meningslös, 
plötslig och oförutsägbar och 
inte lika värdig som en icke-
traumatisk död. 
Sjuksköterskor upplevde både 
psykiska och fysiska 
reaktioner till följd av 
traumatiska situationer. 
 

Etiskt tillstånd erhölls 
från de regionala 
myndigheterna i Durban, 
från styrelsen för det 
privata sjukhuset inom 
Durban storstadsområde 
samt från School of 
Nursing, University of 
Natal, Durban 
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