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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur intensivvårds- och 

akutmottagningssjuksköterskor upplevde samarbetet i traumateamet vid det akuta 

traumaomhändertagandet. Författaren till studien har valt att göra en intervjustudie med 

kvalitativ ansats. Fyra intensivvårdssjuksköterskor och sex akutmottagningssjuksköterskor  

vid ett medelstort sjukhus i östra Sverige deltog i studien. Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Åtta 

kategorier framkom under analysarbetet: ’ledarskap’, ’organisation’, ’att inte hitta på 

akutrummet’, ’kompetens’, ’kommunikation inom traumateamet’, ’samarbete inom 

traumateamet’, ’stress och negativa känslor’ samt ’att känna omsorg’. Resultatet i 

föreliggande studie visade på betydelsen av ett gott ledarskap. Sjuksköterskorna uttryckte en 

önskan om att kirurgjour/traumaledare skulle ’ta kommandot’ och leda 

traumaomhändertagandet. Det visade också på vikten av att ha en bra organisation, som i det 

här fallet var ATLS-konceptet. Att inte hitta på akutrummet upplevdes som ett problem av 

sjuksköterskorna. Att ha erfarenhet och ha övat på traumaomhändertagande ansågs som 

viktigt av sjuksköterskorna. En god kommunikation inom traumateamet främjade enligt 

sjuksköterskorna samarbetet vid traumaomhändertagandet. Sjuksköterskorna upplevde att ett 

gott samarbete vid traumaomhändertagandet skapade teamkänsla. Stress upplevdes både som 

något negativt och något positivt av sjuksköterskorna. I studien lyfts både problem och 

positiva saker i traumaarbetet fram av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna var positivt 

inställda till samövningar, som de tror skulle förbättra samarbetet. Det framkom i studien att 

kommunikation, ledarskap, erfarenhet och en bra organisation kan förbättra samarbetet i det 

akuta traumaomhändertagandet. Stress, dålig kommunikation och otydliga roller kan försämra 

samarbetet. Till viss del anser författaren att detta skulle kunna förbättras genom ytterligare 

övningar, detta i likhet med föreliggande studies resultat. 

 

Nyckelord: samarbete, traumateam, traumaomhändertagande.



Abstract 

The aim of this study was to describe intensive care- and emergency nurses’ experiences of 

the cooperation within the trauma team. The author of the study has chosen to make an 

interview study with qualitative approach. Four intensive care registered nurses and six 

emergency registered nurses at a medium-sized hospital in eastern Sweden participated in this 

interview study. Data were collected through semi-structured interviews. Data were analyzed 

using qualitative content analysis. Eight categories emerged during the analysis: ‘leadership’, 

‘organization’, ‘not to find things in the trauma room’, ‘skills’, ‘communication within the 

trauma team’, ‘collaboration within the trauma team’, ‘stress and negative feelings’ and ‘to 

care’.  The result of this study highlighted the importance of a good leadership. The nurses 

wished that the trauma team leader would ‘take command of and be in charge of’ the trauma 

work. The result of this study also showed the importance of a good organization – in this 

case the ATLS-concept. The nurses found that not to find things in the trauma room was a 

problem. They also expressed that experience and training in trauma care was important. They 

found that good communication promoted the collaboration within the trauma team. The 

nurses experienced that good collaboration resulted in a stronger emotional bonds within the 

team. Stress came across as something both positive and negative. In this study both problems 

and positive things are highlighted by the nurses. The nurses thought that trauma training was 

something positive, as they thought it would improve the cooperation. The nurses in this study 

thought that communication, leadership, experience and a good organization promotes the 

cooperation of the trauma team. They thought that stress, bad communication and uncertain 

roles would exacerbate the collaboration. The author of this study believes that this could be 

improved by more practical trauma-training. 

 

Key words: collaboration, trauma team and trauma care. 
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Introduktion 

Inledning 

Traumatiska skador är den vanligaste dödsorsaken i Sverige för människor under 45 år. I 

Sverige vårdas omkring 125 000 personer varje år pga. trauma.  Kriterier för att traumalarm 

skall utlösas ser lite olika ut på olika sjukhus men exempel på utlösande kriterium kan vara att 

patienten varit förare/passagerare i fordon som har kolliderat i hög hastighet eller att vitala 

funktioner är påverkade efter traumatisk skada (Lennquist, 2007). 

En viss del av dödsfallen vid trauma är möjliga att förebygga genom förebyggande arbete i 

samhället, såsom vägräcken (Nathens, Jurkovich, Cummings, Rivara & Maier, 2000). Det 

skulle kunna vara möjligt att förebygga dödsfall genom att förbättra behandlingsrutinerna på 

sjukhuset vid traumaomhändertagandet (Esposito, Sanddal, Reynolds & Sanddal, 2003). De 

flesta av misstagen som begås härrör till det primära omhändertagandet (Esposito, Sanddal, 

Hansen, & Reynolds, 1995).  

Vikten av en regional organisation i form av förebyggande arbete i samhället och planering 

vid det traumaomhändertagandet för att minska morbiditet och mortalitet i samband med 

traumatiska olyckor har tidigare belysts (Nathens et al, 2000, Cayten, Quervalu & Agarwal, 

1999) 

Ett organiserat samarbete är även att föredra i det akuta traumaomhändertagandet på sjukhus 

med tanke på patientsäkerhet (Emergency Nurse Association [ENA], 2003, Cole & Crichton, 

2006).  Alberts, Bellander och Modin (1999) jämförde ett och samma sjukhus innan och efter 

införande av ett organiserat traumaomhändertagande och såg att tiden till påbörjad definitiv 

behandling av svåra skador förkortades efter införandet. Driscoll och Nincent (1992) fann att 

man fick ett snabbare omhändertagande av traumapatienten med ett organiserat arbete i 

teamet. 

 

Organisation av akut omhändertagande av traumapatienter på sjukhus 

För att standardisera och optimera omhändertagandet av traumapatienten väljer många 

kliniker att arbeta organiserat enligt Advanced Trauma Life Support (ATLS) konceptet för 

läkare, eller sjuksköterskornas motsvarighet Trauma Nursing Core Course (TNCC). Det finns 

även en motsvarighet inom ambulanssjukvården som kallas för Prehospital Trauma Life 
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Support (PHTLS). Nedan kommer dessa kurser för enkelhetens skull benämnas som ett 

begrepp: ”ATLS-konceptet”.  

Konceptet som utarbetades under 1970-talet i USA bygger på att patienten tas om hand efter 

en standardiserad handlingsplan som går ut på att först åtgärda det som innebär störst risk för 

patienten. Detta resulterar i följande prioriteringslista:  

A - Airway: säkra fri luftväg 

B - Breathing: se till att patienten andas, annars påbörjas assisterad ventilation 

C - Circulation: bedöm om patienten är i cirkulatorisk chock, stoppa pågående blödning 

D - Disability: neurologisk bedömning 

E - Exposure: undersök hela patienten, ta av kläder 

Med dessa hållpunkter minskas också risken att missa skador som snabbt kan bli livshotande. 

Därmed ökar överlevnaden (Lennquist, 2007, ENA, 2003,).  I en holländsk studie (van Olden, 

Meeuwis, Bolhuis, Boxma & Goris, 2004) kontrollerades kvalitén av 

traumaomhändertagandet innan och efter att de medverkande doktorerna gått ATLS-kurs. 

Kvalitén förbättrades och en större andel patienter fick adekvat omhändertagande efter 

genomgången ATLS-kurs.  

Det är tänkt att alla som medverkar i omhändertagandet av traumapatienter ska ha utbildning i 

ATLS eller TNCC och ska arbeta enligt samma handlingsplan. Det förordas även att 

traumaledaren bör vara s.k. ”hands off”, det vill säga stå vid sidan om och koncentrera sig på 

att leda arbetet istället för att ingå i det praktiska arbetet kring patienten (ENA, 2003). 

Enligt en studie (Stiell, Nesbitt, Pickett, Munkley, Spaite, Banek et al., 2008) gjord i Kanada 

sågs prehospitalt ingen signifikant skillnad i överlevnad mellan patienter som drabbats av ett 

större trauma som hade blivit behandlade med basal kontra avancerad teknik. Vinsten med att 

arbeta enligt ATLS-konceptet vid det akuta traumaomhändertagandet är inte väldefinierad i 

forskningen och motsägande resultat har redovisats (Hodgetts & Smith, 2000). ATLS-

utbildning kan resultera i att personalen upplever ett bättre omhändertagande (Gross, Amsler, 

Ummenhofer, Zuercher, Jacob, Messmer & Huegli, 2005). 



3 
 

Att arbeta i team  

Ett team är enligt Nordstedts svenska ordbok ”en mindre grupp som samarbetar i bestämt 

syfte” (Allén, Berg, Engdahl, Malmgren & Sjögren, 1990). Omhändertagandet vid trauma 

bygger mycket på lagarbete – att arbeta i ett team. Teamets medlemmar har gemensamma och 

yrkesspecifika kunskaper som kompletterar varandra med målet att hjälpa patienten (ENA, 

2003). För att teamarbetet skall fungera optimalt bör teammedlemmarna ha ett gemensamt 

mål som är uttalat inom gruppen (Atwal & Caldwell, 2006).  

Det svåraste att förbättra i teamarbetet är ledarskap, kommunikation och samarbete (Fletcher, 

McGeorge, Flin, Glavin & Maran, 2002; Sexton, Thomas & Helmreich, 2000). 

Sjuksköterskans roll i traumaomhändertagandet innefattar bland annat en 

koordinatorsfunktion som kommunicerar med andra enheter såsom röntgen, 

intensivvårdsavdelningen (IVA), operation etc. Denne skall även enligt TNCC använda 

kommunikationssätt som medger ett effektivt omhändertagande (ENA, 2003). Samarbete, 

trovärdighet, medkänsla och samordning är de viktigaste delarna i sjuksköterskans 

professionella kommunikation i vårdteamet enligt Apker, Propp, Zabava Ford och Hofmeister 

(2006). Medlemmarna i teamet kan bistå varandra med att komplettera information i 

teamarbetet runt patienten (Manias & Street, 2001).  

Samarbete är en förutsättning för ett effektivt omhändertagande av patienter – då olika 

individer och personalkategorier skall arbeta sida vid sida. Samarbetet möjliggör att hela 

teamets kunskap och erfarenhet utnyttjas (Cook, Gerrish & Clarke, 2001).  

Begat, Ellefsen, Severinsson (2005) fann att de viktigaste parametrarna som påverkade 

sjuksköterskors upplevda psykosociala arbetsmiljö bland annat var relationer till kollegor, 

samarbete, god kommunikation och stress. 

Brister i samarbete och kommunikation kan vara den felande länken då fel begåtts inom 

vården (Hughes, 1988). Samtidigt ses att god kommunikation kan förbättra samarbetet i 

teamet till exempel genom att låta teamet fokusera på sin uppgift, snarare än att fokusera på 

att kommunicera med varandra (Cook et al, 2001) Ett exempel på god kommunikation kan 

vara en vit tavla på traumarummet, där information skrivs upp och alla kan ta del av den, 

samtidigt som det är en plats där information samlas och en helhetsbild av patientens vård kan 

ges (Xiao, Schenkel, Faraj, Mackenzie & Moss, 2007). Ett exempel på dålig kommunikation 
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är om inte teammedelemmarna hör varandra ordentligt, eller kanske hör fel, vilket är en ökar 

stressen enligt Mattice (2002). 

De olika yrkeskategorierna upplever begreppen samarbete och kommunikation mycket olika. 

Olika yrkesgrupper inom vården kan tolka samma information olika (Lingard, Reznick, 

DeVito & Espin, 2002). I en studie (Atwal & Caldwell, 2006) där sjuksköterskor intervjuades 

visade det sig att de var osäkra på vad ordet multidisciplinärt arbete betydde och att de var 

negativt inställda till att arbeta multidisciplinärt. Sjuksköterskorna hade även olika 

uppfattning om arbetsuppgifter vilket kunde hindra samarbetet i teamet enligt Lingard, 

Reznik, De Vito och Espin (2002). I en annan studie (Sexton, Thomas & Helmreich, 2000) 

framkom att traumateamets medlemmar värderade hur väl samarbetet fungerade olika. De 

hade även olika åsikter angående säkerhet och fel som begicks (Sexton, Thomas & 

Helmreich, 2000).  

Hinder för gott samarbete mellan yrkeskategorier var dålig kommunikation i teamet, avbrott i 

arbetet med störande moment samt konflikter mellan teammedlemmarna (While & Barriball, 

1999). Ett annat hinder för teamarbetet som sjuksköterskor upplevde var att stor vikt lades vid 

det medicinska omhändertagandet (Atwal & Caldwell, 2006) 

Wisborg, Brattebo, Brattebo och Brinchmann-Hansen (2006) fann att medlemmarna i 

traumateamen rapporterade ledarskap och kommunikation som de viktigaste hinder då de sist 

hade deltagit i ett traumaomhändertagande. I samma studie ansåg deltagarna att dessa två 

kvalitéer hade förbättrats efter praktiska övningar. I en annan studie där multidisciplinära 

ronder genomfördes fanns att personalen ansåg att just kommunikation och samarbete 

förbättrades (Vazirani, Hays, Shapiro & Cowan, 2005) 

Flera studier (Fairbanks, Bisantz & Sunm 2007, Woloshynowych, Davis, Brown & Vincent 

2007, Spencer, Coiera & Logan 2004, Coiera, Jayasuriya, Hardy, Bannan & Thorpe, 2002) 

som genomförts på akutmottagningar för att beskriva kommunikation visar på att 

kommunikationen sker i stort sett oavbrutet och att en stor del av all kommunikation består i 

avbrott i vad personen höll på med. Coiera et al (2002) såg att 10 % av all tid som ägnades åt 

kommunikation skedde med två pågående konversationer eller fler samtidigt. 

Woloshynowych et al. (2007) kom fram till att 14 % av all kommunikation var med en eller 

fler personer samtidigt. Således är personalen som ingår i traumateamet vana vid att ständigt 

kommunicera med varandra och vid ett konstant informationsflöde.  
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Ledarskap i traumateamet är både något formellt tilldelat och något som växer fram i en 

relation till teammedlemmarna. Ledaren bör kunna behärska kommunikation, kunna få alla 

teammedlemmarna med mot samma mål och se till att föra traumaarbetet framåt (Klein, 

Ziegert, Knight et al, 2006).  

Fletcher, McGeorge, Flin, Glavin och Maran (2002) studerade i en översiktsartikel 

anestesiologers icke-tekniska färdigheter i relation till samarbete och såg att de icke-tekniska 

färdigheterna var nog så viktiga i arbetet som anestesiolog. Dessa färdigheter kunde till 

exempel vara kommunikation, flexibilitet i beslutstagande, förmågan att arbeta i ett team och 

prioritering.  

 

 

Problemområde 

Samarbete mellan olika yrkeskategorier inom vården har studerats tidigare (Apker et al., 

2006; Atwal & Caldwell, 2006; Manias & Street, 2001; While & Barriball, 1999). Samarbetet 

mellan medlemmarna i ett traumateam har inte undersökts i samma utsträckning. Det akuta 

omhändertagandet vid trauma bygger på samarbete. Bristande samarbete i traumateamet har 

visat sig kunna vara negativt för patienten (ENA, 2003, Cole & Crichton, 2005).  Samarbetet i 

traumateamet behöver därför belysas för ett säkrare och effektivare akut 

traumaomhändertagande. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur intensivvårds- och akutmottagningssjuksköterskor 

upplever samarbetet i traumateamet vid det akuta traumaomhändertagandet.  

 

Metod 
 

Design 

Uppsatsen utfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats (Polit och Beck, 2008).  
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Presentation av traumaomhändertagandet vid sjukhuset 

Sjukhuset som ingått i studien var ett mellanstort sjukhus i östra Sverige. På det aktuella 

sjukhuset gick en intensivvårdssjuksköterska samt en anestesiolog från 

intensivvårdsavdelningen (IVA) på traumalarm, tillsammans med en sjuksköterska och 

undersköterska från akutmottagningen samt en ortoped och en kirurg. Akutrummet för 

traumaomhändertagande hade ca ett och ett halvt år innan studien flyttat från 

intensivvårdsavdelningen till akutmottagningens lokaler.  Både intensivvårdssjuksköterskan 

samt akutsjuksköterskan skulle ha TNCC utbildning eller motsvarande, alternativt gått på 

akutmottagningens egna traumadagar i väntan på att erhålla TNCC-utbildningen. Det var en 

van sjuksköterska med speciell träning (”Spotcheck”) på akutmottagningen som tog emot 

samtal direkt från inkommande ambulans och avgjorde huruvida traumalarm skulle utfärdas 

utifrån ambulanspersonalens rapport om händelseförlopp och patientens status. 

I enlighet med ATLS/TNCC-konceptet bar personalen som ingick i traumateamet 

skyddsutrustning som innefattade bland annat plastförkläden och handskar och i vissa fall 

munskydd. Akutmottagningen använde även sina akutrum till omhändertaganden av andra 

akuta patienter samt till bedömning och prioritering av icke traumapatienter. Städning 

utfördes varje morgon av sjuksköterska och undersköterska på akutmottagningen. 

Intensivvårdssjuksköterskorna kom ner en gång per dygn och gjorde en kontroll på 

respiratorerna på akutrummen, men utförde inte några andra kontroller eller städning.  

De flesta sjuksköterskor som ingick i traumateamet hade gått TNCC-kurs. Det fanns även de 

sjuksköterskor som hade andra traumautbildningar med sig från tidigare anställningar, t ex 

PHTLS.   

Urval och beskrivning av undersökningsgrupp 

Intensiv- och akutmottagningssjuksköterskor medverkade i studien. Sex sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagningen och fyra som arbetade på intensivvårdsavdelningen 

intervjuades. För intensivvårdssjuksköterskorna krävdes vidareutbildning inom intensivvård 

för deltagande.  

Målet var att erhålla informanter med varierande bakgrund, anställningsår på kliniken, år 

inom yrket, år inom specialiteten samt olika lång erfarenhet av akut traumaomhändertagande. 

Det visade sig vara svårt att få tillräckligt många informanter att vilja delta, varför ett 
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bekvämlighetsurval gjordes, det vill säga ingen hänsyn till kön, ålder, antal år inom yrket eller 

tidigare erfarenhet togs. Alla som anmälde sitt intresse att delta i studien inkluderades. 

I studien medverkade sju kvinnor och tre män, totalt tio sjuksköterskor. Sex av 

sjuksköterskorna arbetade på akutmottagningen och fyra på intensivvårdsavdelningen. 

Åldrarna på informanterna varierade från 31-62 år. Medelåldern på 

intensivvårdssjuksköterskegruppen var 55 år. Medelåldern på 

akutmottagningssjuksköterskegruppen var 34 år. Medelvärdet på antal arbetade år inom 

respektive specialitet var 6 år på akutmottagningen och 23 år på intensivvårdsavdelningen. 

Nio av de tio deltagarna hade gått TNCC-kurs. I tabell 1 framgår demografiska data över 

deltagarna. 

Tabell 1. Demografiska data 

 Hela 

gruppen 

M 

(min/max) 

AM 

M 

(min/max) 

IVA 

M 

(min/max) 

Ålder 42 (31-62) 34 (31-37) 55 (47-62) 

År inom professionen totalt 17 (2-37) 8 (2-15) 31 (25-37) 

År inom specialiteten totalt 12 (2-35) 6 (2-9,5) 23 (8-35) 

AM=akutmottagning, IVA= intensivvårdsavdelning M=medelvärde 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes (Trost, 2004). Intervjuerna genomfördes under 

december 2008 - februari 2009. Intervjuområdena täckte upplevelser av samarbetet vid akut 

traumaomhändertagande och positiva och negativa aspekter i samband med detta. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna genomfördes på enskilda 

samtalsrum på respektive avdelning. Avsatt tid för varje intervju var 30-45 minuter. 

Intervjuerna tog mellan 7-21 minuter. Informanterna fick se intervjuguiden innan intervjun för 

att de skulle kunna förbereda svaren. Ingen kontakt har tagits med informanterna i efterhand 

för förtydliganden eftersom författaren inte ansåg att det behövts. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 
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Tillvägagångssätt 

 

Författaren fick skriftligt tillstånd från verksamhetscheferna på respektive avdelning att 

genomföra studien. Chefssjuksköterskor informerades om studien. 

Skriftlig information och inbjudan till att medverka i studien skickades ut per e-mail till alla 

sjuksköterskor på respektive avdelning. Intresseanmälan skedde personligen eller via e-mail 

till författaren. När sjuksköterskorna blivit inkluderade erhöll de ett informationsbrev. 

Sjuksköterskorna kontaktades sedan via e-mail och/ eller personligen av författaren för att 

bestämma tidpunkt och plats för intervjun. Alla informanter samt verksamhetschefer och 

chefssjuksköterskor har erbjudits att erhålla det färdiga examensarbetet via e-mail, vilket 

samtliga tackade ja till. 

En testintervju genomfördes, transkriberades och lästes igenom av handledare. Testintervjun 

godkändes och ingår i studien. 

 

Dataannalys  

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys inspirerat av Granheim och 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på analys av texter och används inom 

omvårdnadsforskning. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide och 

transkriberades sedan. Ur de transkriberade intervjuerna valdes meningsbärande enheter som 

bedömdes innehålla innebörd relevant för studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades sedan med strävan att bevara det centrala innehållet. Detta för att göra texten 

mer lätthanterlig. Därefter kodades texten. Koderna fördes sedan samman och delades upp i 

grupper om koder efter likheter och skillnader. Dessa grupper benämns som kategorier. Målet 

var att benämningen på kategorierna skulle besvara frågan ’vad’. I tabell 1 visas exempel på 

analysprocessen med meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter och 

koder.  
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter och koder. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 

”Det var en bra narkosjour som inte tog för stor plats, 
utan lät kirurgen leda traumat, för så ska det ju vara. 
Utan narkosen koncentrerade sig på det den skulle.” 

Narkosjouren lät kirurgen leda 
traumat och koncentrerade sig 
på sin uppgift. 

Narkosjouren lät 
kirurgen vara 
ledare. 

”Sen tycker jag ibland att dom har väldigt dålig 
kommunikation med patienten. Alla river och sliter 
och drar och ingen pratar med patienten. Dom ligger 
där och blir utsatta för massa av händer hela tiden.” 

Ibland är det dålig 
kommunikation med patienten. 
Alla river och sliter och ingen 
pratar med patienten. 

Dålig 
kommunikation 
med patienten 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I informationsbrevet informerades alla deltagare om att de kunde avbryta studien utan 

närmare motivering innan bearbetning av data skett.  

Alla uppgifter hanterades konfidentiellt, dvs. endast forskaren hade tillgång till det inspelade 

materialet (Forsman, 1997). Efter studiens slut kommer det inspelade materialet att förstöras. 

Undersökningsgrupperna var förhållandevis små. Detta medför en ökad risk för att 

intervjupersonernas identitet kan röjas. Citat förekommer i uppsatsens resultatdel efter 

noggrant övervägande med tanke på att inte röja identitet på intervjupersonerna. 

Författaren arbetade då intervjuerna genomfördes själv som sjuksköterska på 

akutmottagningen. Detta skulle kunna medföra etiska problem. Intervjupersonerna kan ha 

känt sig begränsade i vad de ville säga i intervjuerna, vilket skulle kunna ha påverkat 

resultatet. För att motverka detta fick intervjupersonerna information om vad studien innebar 

och i vilket syfte den skulle göras. De fick även information om konfidentialitet. Data som 
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samlades in hanterades konfidentiellt, vilket innebär att inga personer kan identifieras i 

resultatet enligt Elanders Gotab (2009).  

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på respektive klinik.   

Tillstånd att genomföra studien erhölls från klinikchef på akutmottagningen samt 

chefssjuksköterska efter delegering av klinikchefen på intensivvårdsavdelningen enligt 

Elanders Gotab (2009). 

 

Resultat 

Resultatet redovisas efter de kategorier och subkategorier som framkom vid analysen. Under 

varje kategori finns citat från intervjuerna som utfördes i studien.  

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Ledarskap  

Organisation  

Att inte hitta på akutrummet  

Kompetens Erfarenhet Övningar 

Kommunikation inom traumateamet  

Samarbete inom traumateamet  

Stress och negativa känslor Positiv stress Negativ stress 

Att känna omsorg   

 

 

Ledarskap  
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Resultatet av studien visade att sjuksköterskorna i studien uttryckte en önskan om att 

kirurgjouren i egenskap av traumaledare skulle ta kommandot och vara en tydlig ledare. De 

uttryckte även att de kunde uppleva osäkerhet om kirurgjouren inte gjorde det. De upplevde 

att traumaarbetet fick bättre ’flyt’ om kirurgjouren tog kommandot och var en tydlig ledare.  

”Det kräver ju att någon tar lite kommando för att det ska flyta”.(2) 

”Ett starkt ledarskap behövs inne på ett akutrum. Någon som tar befälet.”(3) 

”Så fort det är någon som tar en ledande roll så brukar det ju lösa sig, av sig självt. Men när kirurgen i det här 

fallet börjar dra åt… eller inte vet vilken ände den ska börja i så känns det som att det blir osäkert och man får 

ingen tillit, och då blir allt osäkert på något sätt.” (7) 

Om kirurgjouren agerade som en stark ledare kunde den stödja de andra i traumateamet i en 

stressig situation. 

”Men det var bra att jag fick sådan bra konakt med kirurgen och att han var lugn och stabil, eftersom jag var 

nervös. Det gjorde nog att jag blev mer handlingskraftig tror jag”.(9) 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att narkosjouren ibland tog en mer ledande roll om inte 

kirurgjouren gjorde det. Detta skulle strida mot ATLS-konceptet. Rollfördelningen vid 

traumaarbetet upplevdes även den som viktig, med tydliga roller.  

”Ibland är det lite… Blir det lite oklart med vem som styr traumat mellan narkosen och kirurgen, det är ju 

kirurgens jobb, men är det en timid liten kirurg kan det lätt bli så att narkosen tar över.”(2) 

”Det var en bra narkosjour som inte tog för stor plats, utan lät kirurgen leda traumat, för så ska det ju vara. 

Utan narkosen koncentrerade sig på det den skulle.”(1) 

Sjuksköterskorna upplevde även att det var viktigt att traumaledaren tog initiativ, 

övergripande ansvar och ledde arbetet i traumateamet framåt.  De ansåg även att 

traumaledaren skulle kunna delegera arbetet effektivt och vara ’hands-off’. 

”Att det är en bra ”chef” som tar kommandot litegrann och styr oss andra rätt. Det är viktigt med en bra 

ledare.” (2) 

”…Kirurgen. Hur pass säker han eller hon känner sig. Att efter sin bedömning att inte dom... dom ska gärna va 

med i… va nära patienten om man säger, när dom ska göra sin första bedömning. Men sen ska dom ta ett steg 

tillbaka och… ordinera. Och skaffa en bra överblick.”(3) 

”Och att man har en kirurgjour som tar tag i det övergripande… ja, som tar tag i det och vet vad den ska göra. 

Då funkar det bra.”(7) 
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Organisation 

Att ha en bra organisation kring traumaomhändertagandet upplevdes som viktigt av 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att alla ’var med på tåget’ och 

följde samma koncept. Sjuksköterskorna trodde att patientsäkerheten höjdes om man följde ett 

bestämt koncept och upplevde att samarbetet blev sämre om så inte var fallet.  

Sjuksköterskorna upplevde att mindre saker skulle missas med en fungerande organisation.  

”Ja, det är jättebra, det är ju uppbyggt så att man inte missar något… så det tror jag att alla tycker är jättebra. 

(om att arbeta enligt TNCC.)”(5) 

”Jag tror att man missar mindre på trauman om man har en bra organisation.”(5) 

De ansåg att det tar tid att bygga upp en ny, välfungerande organisation.  

”Ja… det funkade ju bra från början också, men det tar ju så lång tid att bygga upp något nytt.”  (5) 

Sjuksköterskorna uttryckte förtroende för och ville gärna arbeta enligt ATLS-konceptet som 

organisation. De upplevde att alla inte arbetade enligt ATLS-konceptet idag. 

”Man skulle ju kunna önska sig att man alltid kör efter tncc-konceptet så att alla är med på tåget liksom”.(9) 

”Ja, det är ju det att vi ska gå TNCC och doktorerna får gå ATLS, och jag tycker det är helt ofattbart att man 

inte följer det man lär sig. Gjorde man det så skulle nog samarbetet bli mycket bättre för då vet alla vad dom ska 

göra och i vilken ordning...” (4) 

Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet skulle förbättras om alla i traumateamet arbetade 

enligt ATLS-konceptet. De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att teammedlemmar som 

arbetade enligt ATLS-konceptet ibland blev överkörda av teammedlemmar som inte arbetade 

enligt ATLS. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att kunna sina roller i 

traumateamet och veta sina arbetsuppgifter. Om alla visste ’sin plats’ upplevde 

sjuksköterskorna att samarbetet gick bättre och att de kunde fokusera mer på sin 

arbetsuppgift. Om det var för många personer på traumarummet upplevde sjuksköterskorna 

att det blev rörigt och mer ’riv och slit’ i patienten.  

”Så är det ju TNCC. I 9 fall av 10 så tycker jag narkosläkaren försöker följa det, men blir överkörd ibland av 

både kirurg och ortoped.”(4) 
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”Att alla kör sitt race och inte ser till dom andra. Vi måste ju alla få göra vårt jobb liksom. Sen fattar jag också 

att ortopeden inte tycker att det är jättekul å stå å vänta tills D (”disability” i TNCC-konceptet, författarens 

anmärkning) innan han får göra något. Men nånstans så har vi ju alla kommit överens om att C kommer före D 

– alltså ska jag sätta nål och dra prover innan ortopeden ska in och klämma på extremiteterna till exempel.”(9) 

”Det ska vara ett givet antal personer vid patienten och alla vet sin uppgift. Och de som är utöver skall stå 
bakom linjen då och inte vara framme och rota.”(1) 
 
De ansåg även att det var viktigt att alla medlemmar i traumateamet fanns på plats när 

patienten anlände. Detta för att man inte skulle behöva rapportera flera gånger och att något 

skulle missas.  

”Det kan bli lite splittrat när ambulansen får dra sin anamnes flera gånger för att det kommer eftersläntrare… 

det avbryter ju det schemat vi arbetar efter varenda gång. Dessutom är det irriterande för ambulansarna. Det 

blir splittrat liksom…”(2) 

De tyckte även att det försvårade arbetet om teammedlemmarna inte hade på sig namnskyltar 

så att alla visste vem som var vem. (Under arbetet med traumapatienten har personalen i 

traumateamet i enlighet med ATLS-konceptet på sig skyddskläder som täcker namnskyltar 

och i vissa fall delar av ansiktet).  

”Sen kan det vara svårt att veta vem som är vem. Om det är en kirurg eller en undersköterska eller en 

sjuksköterska. Det tycker jag är lite jobbigt.” (4) 

Att inte hitta på akutrummet 

En av kategorierna döptes till ’att inte hitta på akutrummet’. Sjuksköterskorna som ingick i 

studien pratade om att inte hitta på akutrummet. Det handlade om att inte själv hitta, eller att 

någon annan inte hittade. De upplevde att det blev rörigt om de själva eller någon annan inte 

hittade.  

”Om inte iva-sköterskan hittar i skåp och lådor kan det bli lite rörigt… Det tar ju ett tag för alla att jobba in sig 

på dom nya traumarummen.”(2) 

Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att de föredrog att ha traumaomhändertagandet på 

’sitt’ akutrum och akutmottagningssjuksköterskorna uttryckte tvärtom att det fungerade sämre 

på IVA:s akutrum och att man kände sig mer hemma på sitt eget. Sjuksköterskorna upplevde 

att man lärde sig hitta genom erfarenhet och genom att städa på akutrummet.  

”Sen är det ju bra om alla hittar. Det finns väl inga genvägar till det, utan det gäller att stå där och ta några 

trauman innan man lär sig hitta. Sen är det ju bra att vi städar akutrummen också, det gör ju att vi lär oss hitta i 

alla fall.”(2) 
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”Dom flesta tycker väl att det var bättre när det var här (på iva). Men det beror väl säkert på att då var det vi 

som hade dom ledande rollerna och så och att vi hittade bättre i vårat eget akutrum och så.”(5) 

Kompetens  

Kategorin ’kompetens’ har delats in i underkategorierna ’erfarenhet’ och ’övningar’.  

 Erfarenhet 

Under kategorin ’erfarenhet’ nämner sjuksköterskorna att en viss vana behövs för att 

traumaarbetet ska flyta smidigt och bra. De upplevde att arbetet blev mindre stressigt och 

lättare om vana och igenkännande av skadetyper fanns  

”Det hänger ju lite på att man är bekväm med situationen, det blir ju alltid lättare om man känner igen 

skadetyperna… ”(3) 

 Sjuksköterskorna upplevde även att bristande erfarenhet kunde leda till sämre samarbete i 

traumateamet och stress. 

”Javisst, bristande erfarenhet med personal som kastas in, det är ju stor personalomsättning och på vissa pass 

är den samlade erfarenheten kring trauman kanske inte så hög. Det kan ju bli svårt att få till sammansättningen 

med personal.” 

 Tillfredsställelse uttrycktes över att få användning av sina kunskaper och att få visa sin 

kompetens. 

(om att gå på ’traumalarm’) ”Det är det roligaste med att jobba här. Det är ju då man får användning av sina 

kunskaper…… Då blir man ju taggad i sig själv, man får visa att det här kan jag. Annars så går man ju bara och 

såsar runt, man får inte visa sin kompetens nästan.”(6) 

 Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med den akut sjuke traumapatienten gav personlig 

utveckling och var lärorikt. 

”…att man själv utvecklas.… man lär sig ju alltid något, på varje trauma så... Man ser ju alltid nånting, eller 

förstår någonting som man inte har tänkt på förut. Samtidigt är det ju en personlig utveckling. Att vara med på 

ett ordentligt trauma. …” (3) 

 Övningar 

Sjuksköterskorna ansåg att samövningar kunde ge förståelse för varandras arbetssituation. De 

trodde också att träning kunde förbättra samarbetet. De trodde även att personalen skulle 

tycka att det var värdefullt att prata om arbetet vid traumat i efterhand. 
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(om att förbättra samarbetet) ”Framförallt genom träning. Det kommer ju ständigt nya rön, och manfår inte 

vara rädd för att föra in dom.”(1) 

”Det är väl bra och öva – ha samövningar. Sånahär samövningar har vi ju ibland… men det upplever jag mest 

blir på läkarnivå… det kanske skulle ge oss mer att ha diskussioner om vad som gick bra och vad som gick 

dåligt… mer som speglingar, debriefing eller vad du vill kalla det… Mer för sin egen skull också liksom.”(2) 

Kommunikation inom traumateamet 

Kommunikation nämndes av i stort sett alla sjuksköterskor. De upplevde att 

kommunikationen var viktig. Rak kommunikation efterfrågades. Sjuksköterskorna upplevde 

att det var viktigt att inte prata för mycket på traumarummet, utan istället använda andra och/- 

eller effektivare kommunikationssätt. Att använda små medel, såsom ögonkontakt som 

kommunikation upplevdes som positivt. Att ’checka av’ vad den andre höll på med utan att 

använda ord upplevdes även det som god kommunikation. 

”En tät kommunikation. Eller kanske inte en tät, men en rakare kommunikation.”(1) 

”Likaså att… den personal som var inne på akutrummet… alltså man jobbade tyst och effektivt. Inget onödigt 

snack, utan alla fokuserade på sin uppgift, och det funkade bra.”(1) 

”Alltså… den tysta kommunikationen är väl så viktig.”(1) 
 

Det uppfattades som viktigt att kommunikationen var tydlig, ett exempel kan vara att säga 

tagna vitalparametrar högt, så att alla i traumateamet hör och förstår det. 

” Man lyssnar på varandra och bara en pratar i taget. Ingen information försvinner ut i etern så att säga för att 

något annat händer just då den personen säger den informationen. Om någon så att säga ’ropar ut’ ett blodtryck 

så är det ju meningen att alla ska ha hört det sen. Det är ett bra samarbete för mig.”(10) 

”Sen är det ju så viktigt att kirurgen berättar vad den tänker, så att vi andra kan få en chans att hänga med på 

det och förbereda.”(10) 

Sjuksköterskorna upplevde bra samarbete vid en god kommunikation. En gynnsam faktor för 

kommunikation kan vara när alla ’ligger på samma kanal’ enligt sjuksköterskorna. God 

kommunikation kunde även ge medlemmarna i traumateamet förutsättningar för att arbeta 

mer effektivt.  

”… när kommunikationen fungerar. När alla hjälps åt mot samma mål och alla’ ligger på samma kanal’ så att 

säga.(10) 

 ”Kommunikation. Eller dålig kommunikation.... Man måste få en chans att följa varandra.”(10) 
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Det ansågs som viktigt för god kommunikation att lyssna och prata en i taget. Att till exempel 

avbryta en rapport ansågs som ’ingen kommunikation’.  

”Att man avbryter innan rapporten är lagd och så, men det är ju ingen kommunikation som det handlar om då.” 

(6) 

Samarbete inom traumateamet 

Ett gott samarbete inom traumateamet upplevdes positivt av sjuksköterskorna.  Samtidigt 

uttrycktes frustration över när samarbetet fungerade mindre bra. Ett gott samarbete skapade 

teamkänsla. Det upplevdes som positivt att hjälpa varandra i traumaarbetet. 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetet i traumateamet, där alla arbetade mot samma mål, 

skapade teamkänsla.  

”Det är kul på trauman också för man jobbar ju över klinikgränserna, röntgen kommer ner, narkosen, iva 

syrran, och man jobbar i team liksom. Det skapar teamkänsla Det är kul att alla jobbar mot samma mål, för 

samma patient, det skapar teamkänsla”.(2) 

”…men det är kul att arbeta i ett team mot samma mål och för patientens bästa.” (10) 

Det upplevdes även som positivt när man hjälptes åt inom traumateamet. Detta gällde då 

specifikt om en medlem i traumateamet inte kunde genomföra en i förväg tilldelad 

arbetsuppgift.  

”Allt går ju inte som på räls och man får ju HJÄLPAS ÅT! Det är ju inte din och min sida och så utan ibland så 

misslyckas någon och då får man ju hjälps åt. ”(8) 

”Det är positivt när man hjälps åt och resultatet blir bra. Då känns det bra. ”(8) 

Det upplevdes som negativt att bli undanträngd från sin tilldelade plats och att behöva ’tränga 

sig fram’ till patienten för utföra sina arbetsuppgifter.  

”Det känns ju inte som att man vill ta fram vassa armbågarna för att få komma till (patienten) på 

traumarummet…. ”(9) 

De tyckte att det blev mindre tjafs i traumateamet om medlemmarna var vana vid att 

samarbeta. 

”Jag upplever inte att det blir lika mycket tjafs mellan oss (ssk och usk) däremot…Vi är ju mer vana vid att 

samarbeta, i alla fall uskorna och sköterskorna från akuten. ”(2) 



17 
 

 Ett teamarbete som inte fungerade bra gav dålig effektivitet och patientsäkerhet enligt 

sjuksköterskorna.  

”Alltså, om det är en människa som har krockat och samarbetet inte fungerar mellan alla olika 

personalkategorier så blir det inte ett effektivt, eller patientsäkert omhändertagande.”(1) 
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Stress och negativa känslor 

Stress omnämndes av sjuksköterskorna som både något positivt och något negativt. De 

upplevde att stress och nervositet var vanligt vid större trauman. De upplevde även att stress 

kunde ändra beteende. Vid stress upplevdes det som extra viktigt med bra kommunikation. 

Kategorin har delats upp i subkategorierna ’positiv stress’ och ’negativ stress’.  

Positiv stress 

Sjuksköterskorna upplevde att de blev mer fokuserade vid stress.  

” Man skärper upp sig och man blir fokuserad, i alla fall jag, tycker jag” (om stress) (1) 

Alla upplevde inte att stress påverkade negativt. 

”Det tror jag inte påverkar negativt. Det är väl inte så många som är… om det inte är kanske barn eller så, 

annars är det inget särskilt stressigt så tycker jag.” (Om stress). (5) 

Då patienten var svårt sjuk upplevdes ökad stress. Det kunde vara lättare att ta snabba beslut 

om patienten var svårt sjuk. Arbetet på traumarummet kunde bli mer avslappnat om patienten 

var mindre svårt sjuk. En lugn traumaledare skapade gynnsammare förutsättningar för de 

andra att bli handlingskraftiga.  

”Det kräver ju att någon tar ett beslut. Det är ju lättare på sätt och vis om dom är svårare sjuka, då går det ju 

snabbare… Då kräver det på sätt och vis att någon tar ett snabbt beslut att vi ska upp på iva eller rätt upp till 

operation eller så”. (2) 

”Sen är det ju så att ju piggare patienten är desto mer avslappnat blir det ju, med all rätt kan jag tycka. Det 

finns ju ingen mening med att köra med fullt ös på patienten om den är helt pigg.” (7) 

”Men det var bra att jag fick sådan bra konakt med kirurgen och att han var lugn och stabil, eftersom jag var 

nervös. Det gjorde nog att jag blev mer handlingskraftig tror jag.” (9) 

Negativ stress 

Sjuksköterskorna tyckte att de blev påverkade av stressen så att de inte tålde lika mycket 

kommentarer. Tunnelseendet som uppkommer vid stress gav sämre samarbete med de andra i 

traumateamet.  

”Man får ju lätt ett tunnelseende när man är stressad och har en svårt sjuk patient, men det får inte hända vid 

trauma-omhändertagandet för då blir samarbetet sämre.”(10) 
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Intensivvårdssjuksköterskorna som behövde gå ifrån avdelningen för att gå på ’traumalarm’ 

upplevde att det var stressande att lämna över ansvaret för sina patienter.  

Sjuksköterskorna upplevde att det ibland kunde vara många individer på akutrummet men att 

de ändå inte hann med sina arbetsuppgifter. I kategorin negativ stress framkom en frustration 

över icke fungerande lokaler och utrustning.  

”…ibland är man ju typ 20 pers på akutrummet och tycker att man inte hinner med!” (9) 

”Sen är det ju akutrummen som man kan bli tokig på ibland. Dom är stora men dom kan kännas väldigt trånga 

ibland. Och datorerna som ska krångla. det är ju klart att dom alltid ska krångla när man som bäst behöver 

dom….” (10) 

Att känna omsorg 

Sjuksköterskorna var måna om att patienten skulle få uppleva ett lugnt och tryggt 

omhändertagande. Det upplevdes som negativt att ha dålig kommunikation med patienten. 

Sjuksköterskorna tyckte att det kändes professionellt att få ge god omvårdnad vid sidan om 

det medicinska.  

”Det är kul när man får med sig patienten på tåget också. När man kan ge optimal vård medicinskt men även 

optimal omvårdnad! Det känns professionellt tycker jag”.(9) 

De upplevde tillfredställelse när arbetet flöt på bra i hela vårdkedjan.  

”Hela kedjan fungerade helt perfekt, från start till mål. Dels omhändertagandet på olycksplats, dels 

omhändertagandet på akuten, vid överlämnandet på traumarummet.”(1) 

”Det är en av dom sakerna som känns så bra när man står på ett trauma, doktorn ordinerar något, och då står 

jag redan där med sprutan uppdragen och klar i handen. Då känner man sig nöjd. Men för att det ska kunna bli 

så måste jag ju veta ungefär hur doktorn tänker och hur den funderar.”(10) 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur intensivvårds- och akutmottagningssjuksköterskor 

upplevde samarbetet i traumateamet vid det akuta traumaomhändertagandet.  

Huvudresultat 

Resultatet i denna studie visade på betydelsen av ett gott ledarskap och rollfördelningens 

betydelse i förhållande till ledarskapet. Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att 

kirurgjour/traumaledare skulle ’ta kommandot’ och leda traumaomhändertagandet och gärna 
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vara s.k. ”hands-off”. Det visade också på vikten av att ha en bra organisation, som i det här 

fallet var ATLS-konceptet. Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att alla följde ATLS-

konceptet för ett gott samarbete.  

Att inte hitta på akutrummet upplevdes som ett problem av sjuksköterskorna. Det kunde vara 

de själva eller någon annan som inte hittade. Att ha erfarenhet och ha övat på 

traumaomhändertagande ansågs som viktigt av sjuksköterskorna. Erfarenhet skaffade 

sjuksköterskorna sig genom att vara med på traumaomhändertaganden och övning fick man t 

ex genom kliniken som bl. a anordnade TNCC-utbildningar med övningar. 

En god kommunikation inom traumateamet främjade enligt sjuksköterskorna samarbetet vid 

traumaomhändertagandet. Det kunde handla om att kommunicera tydligt eller mer subtilt som 

med blickar och ögonkontakt. Sjuksköterskorna upplevde att ett gott samarbete vid 

traumaomhändertagandet skapade teamkänsla. Det upplevdes som positivt att hjälpas åt. 

Stress upplevdes både som något negativt och något positivt av sjuksköterskorna. Positivt 

med stress kunde vara att sjuksköterskorna blev mer fokuserade på sin uppgift och negativt 

kunde vara att sjuksköterskorna fick tunnelseende och upplevde frustration. 

 

Resultatdiskussion 

Ledarskap 

Kirurgjouren, som även agerar traumaledare förväntades ta ett stort ansvar och leda traumat. 

Det stämmer väl överens med ATLS-konceptet (ENA, 2003) och de lokala rutinerna på 

sjukhuset. Klein et al (2006) fann att en bra ledare bör kunna få alla teammedlemmarna med 

mot samma mål och se till att föra traumaarbetet framåt. Om denne inte gjorde det ansåg 

sjuksköterskorna i studien att det lätt blev så att narkosjouren ’tog över’ traumat och satte sig 

själv i en ledarposition. Sjuksköterskorna i studien upplevde frustration när traumaledaren 

(kirurgen) inte tog kommandot och ’förde traumat framåt’. Det kan väl antas att narkosläkaren 

känner likadant och har lätt för att ta över ledarrollen, speciellt med tanke på att de på det 

aktuella sjukhuset oftast är mer erfarna vid liknande situationer samt att de är vana att ha en 

ledarroll på intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdssjuksköterskorna tyckte även att det var 

narkosjouren de vände sig till om de hade några frågor eller ville ha en ordination under ett 

akut traumaomhändertagande. Detta kan te sig ganska naturligt eftersom 
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intensivvårdssjuksköterskan och narkosläkaren oftast känner varandra väl och är vana vid att 

arbeta i team.  

Det upplevdes som viktigt med tydliga roller i teamet. Sjuksköterskorna påpekade att det var 

svårt att veta vem som var vem om medlemmarna i traumateamet inte bar namnskyltar. Det 

illustrerar hur inrutad rollfördelningen är och hur viktigt det är för medlemmarna i 

traumateamet att veta vem som är vem och vem som gör vad. Författaren tror att det blir extra 

viktigt i en stressad situation, där medlemmarna i teamet i enlighet med uppsatsens resultat 

kan vara fokuserade, ha tunnelseende och vara nervösa. Det kan även vara till hjälp för den 

nye medarbetaren i traumateamet att ha förutbestämda roller och arbetsuppgifter, då det är 

lättare att veta vad som förväntas av en (Cole & Crichton, 2006).  

 

Organisation 

Sjuksköterskorna uttryckte stor tilltro till ATLS-konceptet. De ville arbeta enligt ATLS och 

tyckte att det fungerade bra. Författaren tror att det inte behöver vara direkt relaterat till 

ATLS-konceptets förträfflighet i sig, utan kanske snarare en följd av att ATLS-konceptet övas 

flitigt samt att det är det som studeras när man går traumautbildningarna. Detta i enlighet med 

Gross et al. (2005) som fann att ATLS-utbildningen kan resultera i att personalen upplever ett 

bättre omhändertagande. Författaren anser att man i många fall när sjuksköterskorna uttryckte 

positiva saker om ATLS-konceptet hade kunnat byta ut ’ATLS’ mot ’en förutbestämd 

organisation kring traumaomhändertagandet’.  

 

ATLS-konceptet trycker på att ha tydliga roller och arbetsuppgifter under 

traumaomhändertagandet (ENA, 2003), något sjuksköterskorna ju efterfrågade och tyckte var 

positivt. För att teamarbetet skall fungera optimalt bör teammedlemmarna ha ett gemensamt 

mål som är uttalat inom gruppen enligt (Atwal & Caldwell, 2006). Att arbeta enligt ATLS-

konceptet innebär att tydliga mål finns för teammedlemmarna. 

 

Att inte hitta på akutrummet 

Sjuksköterskorna nämnde det som en hindrande faktor att inte hitta på akutrummet. På ett 

akutrum som är utrustat för att ta hand om traumapatienter finns en stor variation av 
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utrustning. Mycket av den utrustningen används sällan eller aldrig. Personalen är heller inte 

väl förtrogen med utrustningen. En bidragande orsak till att så många av informanterna 

nämnde detta som ett problem tror författaren beror på att akutrummen är relativt nya på 

kliniken. Akutmottagningssjuksköterskornan har i uppgift att varje förmiddag städa och fylla 

på akutrummen, det skulle kunna bidra till att de hittade bättre, vilket sjuksköterskorna också 

nämnde i föreliggande studie. Att inte hitta på akutrummet kan bidra till att sjuksköterskan 

inte känner att han/hon har kontroll över situationen. Detta kan i sin tur leda till stress och 

missnöje med arbetssituationen (Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005) 

 

Erfarenhet  

Sjuksköterskorna upplevde att det var positivt för samarbetet om de hade en viss vana vid 

traumaomhändertagande. Detta anser författaren är naturligt då traumaomhändertagandet 

oavsett förkunskaper är ett praktiskt arbete som inte bara förutsätter teoretiska kunskaper. Det 

innefattar också förmågan att samarbeta effektivt. Författaren tror därför att det är viktigt att 

öva även samarbete under traumaövningar, i enlighet med vad Cole & Crichton (2006) 

föreslår i sin studie. För att få ingå i traumateamet krävs för sjuksköterskorna en introduktion 

med minst tre ’skarpa’ (ej övning) traumaomhändertaganden.  

 

Kommunikation inom traumateamet 

Kommunikationen upplevdes som viktig av sjuksköterskorna. Bégat, Ellefsen och 

Severinsson (2005) fann att sjuksköterskors tillfredställelse med arbetsmiljön reflekterades i 

bland annat kommunikationen med och relationen till kollegorna, vilket illustreras i kategorin 

’kommunikation’ i uppsatsens resultat.  

Sjuksköterskorna i studien pratar om vikten av att lyssna på varandra under det akuta 

traumaomhändertagandet för att främja kommunikationen. Cole & Crichton (2006) fann att 

det för en god kommunikation i ett traumateam var viktigt med god konflikthantering, 

flexibilitet och god förmåga att lyssna. Lingard et al. (2002) fann att olika yrkeskategorier 

uppfattade samma kommunikationsscenarior mycket olika. Detta kan bidra till ytterligare 

svårigheter när olika yrkeskategorier ska samarbeta. 

Ljudnivån på traumarummet kan bli hög (Cole & Crichton, 2006). Det kan bli svårt att höra 

vad teammedlemmarna säger om de inte pratar högt och tydligt. Att inte höra vad den andre 
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sa, eller att höra fel var stressande faktorer i teamarbetet enligt Mattice (2002). För att minska 

på muntlig information som kan upplevas som stressande kan man ha en vit tavla där man 

skriver ned viktig information om patienten. Det har visat sig stödja kommunikationen i 

teamet (Xiao et al. 2007). 

Det upplevdes som en hindrande faktor att vara för många på akutrummet. En sjuksköterska 

utryckte att det var skönt att bara vara hon och kirurgen (traumaledare). Det resulterade i 

bättre samarbete. Andra uttryckte frustration över att det ’ryckte och slets’ i patienten och 

utrustningen när de var för många på akutrummet. Om inte personerna som var ’utöver’ det i 

förväg bestämda traumateamet höll sig i bakgrunden och var tysta kunde det bli ’stökigt’ och 

en hög ljudnivå enligt uppsatsens resultat, i likhet med Cole och Crichton (2006).  

’En pigg patient ger mer avslappnat arbete’ framkom i studiens resultat. Cole och Crichton 

(2006) fann att svårighetsgraden av patientens skador verkade påverka kommunikationen i 

teamet. De fann att kommunikationen var högre och mindre sammanhängande om patienten 

var kritiskt sjuk (Cole & Crichton, 2006). 

 

Samarbete inom traumateamet 

Sjuksköterskorna tyckte att det var stimulerande att arbeta i ett multidisciplinärt team över 

klinikgränserna. Enligt ENA (2003) skall det eftersträvas att alla som medverkar i 

omhändertagandet skall ha utbildning i ATLS-konceptet och ska arbeta enligt samma 

handlingsplan. Detta tror författaren kan bidra till teamkänslan och att en grupp med 

människor med olika bakgrund och olika arbetsplatser som kanske inte känner varandra kan 

samarbeta på ett effektivt sätt, i enighet med vad Cook et al (2001) påstår. Detta stämmer 

överens med vad Gross, Amsler, Ummenhofer, et al. (2005) fann – att personalen på grund av 

ATLS-utbildning kan uppleva ett bättre omhändertagande av patienten. Att ha ett organiserat 

och förbestämt arbetssätt kan också hjälpa gruppen att få ett gemensamt uttalat mål, vilket 

enligt Atwal och Caldwell (2006) bör finnas för att teamarbetet skall fungera optimalt.  

Att brister i samarbetet kan resultera i misstag och icke patientsäkert omhändertagande såsom 

Hughes (1988) påstår styrks av sjuksköterskorna i föreliggande studie.  
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Stress och negativa känslor  

Stress upplevdes olika av sjuksköterskorna. Ibland upplevdes positiv stress och ibland 

negativ. Det upplevdes som positivt att de blev mer skärpta i sitt arbete vid ett stresspåslag. 

Negativ stress upplevdes av sjuksköterskorna. Oljud och för mycket folk var enligt Cole & 

Crichton (2006) externa stressorer, vilket stämmer väl överens med föreliggande studie. 

Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005) fann att upplevelsen av stress påverkade 

sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljön. Författaren tror att arbetet med den akuta 

traumapatienten ofta avbryts av störningsmoment såsom frågor, att deltagarna talar i munnen 

på varandra eller att personal kommer och går på akutrummet till exempel för att lämna 

inskrivningshandlingar. I likhet med de två ovan nämnda studiernas resultat skulle detta 

kunna både stressa medlemmarna i traumateamet och medverka till upplevd försämrad 

arbetsmiljö (Cole & Crichton, 2006, Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005). 

 

Att känna omsorg 

Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att traumaarbetet ’flöt på’. Detta gjorde att de 

upplevde större tillfredsställelse med traumat i efterhand. Ingen av de intervjuade 

sjuksköterskorna pratade i termer om hur utfallet för patienten blev t ex om den överlevde 

eller inte. De tycktes istället bedöma det specifika traumat som mer eller mindre lyckat utifrån 

om det hade ’flutit på’ eller inte. Författaren tolkar det som att sjuksköterskorna distanserar 

sig från patienten och lägger över fokus och ansvar på sig själv och sina kollegor i 

traumateamet. Det kan vara naturligt att resonera så eftersom det är det enda vårdpersonalen 

kan påverka själva i det akuta omhändertagandet av en traumapatient. Detta skulle då vara ett 

sätt för vårdpersonalen att hantera stressen som det innebär att se en svårt sjuk patient eller en 

patient som varit med om något upprörande eller tragiskt. 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2008). 

Författaren anser att detta var en lämplig metod att använda för uppsatsens syfte. Material till 

analysen samlades in genom semistrukturerade intervjuer efter en delvis standardiserad 

intervjuguide. Detta bedömdes adekvat efter att ha studerat ämnet kvalitativa intervjuer efter 

Trost (2005). I kvalitativa studier är pålitligheten avhängig grundligheten i datainsamlingen 
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och tolkningen (Trost, 2005, Polit & Beck, 2008). Författaren har efter bästa förmåga varit 

grundlig i datainsamlingen och analysen och tolkning av denna.  

Författaren anser att överförbarheten i denna studie är låg. Dels intervjuades ett litet antal 

sjuksköterskor, dels ser traumaorganisationen olika ut på olika sjukhus. Å andra sidan tror 

författaren att det skulle vara möjligt att få liknande resultat oavsett vilket traumasjukhus som 

informanterna kom från då traumaorganisationen i stort sett ser liknande ut på Sveriges olika 

sjukhus. 

Författaren arbetar på akutmottagningen som sjuksköterska. Giltigheten i studien har 

troligtvis påverkats av författarens förförståelse. Författarens förförståelse påverkar resultatet 

på många olika sätt. Det kan påverka val av ämne, val av intervjufrågor, val av 

meningsbärande enheter, tolkning av meningsbärande enheter, tolkning av kategorierna i 

resultat och diskussion etc. Det kan vara både positivt och negativt att ha förförståelse och i 

vissa fall stor inlevelse. Positivt kan vara att det var lättare att tolka undermeningar i 

intervjuerna. Informanterna var medvetna om att författaren arbetade på akutmottagningen 

och visste att de inte behövde förklara begrepp etc. Negativt kan vara att informanterna inte 

ville eller vågade säga vad de egentligen tyckte.  

Författaren har i tolkningsarbetet inför resultatet försökt att belysa faktumet att informanterna 

från akutmottagningen var arbetskollegor och att informanterna från intensivvårdsavdelningen 

kände författaren som student. Författaren har även i möjligaste mån försökt att inte blanda 

sina egna åsikter i ämnet med vad informanterna förmedlade i intervjuerna. Att författaren 

hade stor förförståelse skulle också kunna ha verkat in positivt på giltigheten då små detaljer i 

informanternas berättelser kunde uppfattas och tolkas (Polit & Beck, 2008, Trost, 2005). 

Författaren hade på grund av ’närheten’ till avdelningarna där intervjuerna genomfördes lätt 

att söka upp personerna igen för att fråga om förtydliganden i intervjuerna om behov hade 

uppstått. 

Intervjuerna bandades med hjälp av en digital ljudupptagare vilket gav mycket gott resultat 

och kvalitet på inspelningar, detta stärker tillförlitligheten (Trost, 2005). Erfarenheter från de 

första intervjuerna följde med till de senare. Ett exempel på det var vikten av att sitta i lugn 

och ro för intervjuerna. I möjligaste mån försökte författaren genomföra intervjuerna efter att 

man hade’ rapporterat av’ dagens patienter och formellt lämnat den patientnära vården. Detta 

för att minimera störande frågor och avbrott. 
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Alla som deltog i studien samt verksamhetscheferna och chefssjuksköterskorna erbjöds att ta 

del av uppsatsen när den var klar. Antalet inkluderade informanter var lågt, tio stycken. Det är 

möjligt att informanterna var oroliga för att deras åsikter skulle kunna härledas till dem i den 

färdiga uppsatsen.  

Intervjuerna spelades in. Detta kan ha inverkat hämmande på informanterna (Trost, 2005). 

Författaren upplevde på flera av intervjuerna att informanterna ’verkligen’ började prata när 

bandspelaren stängdes av. Informationen som uttrycktes då har inte skrivits ned i uppsatsen, 

eftersom informanterna inte samtyckt till detta. Vad de sade då har förmodligen dock påverkat 

författaren i sin tolkning av resultatet.  

Författaren tror inte att det går att göra om studien likadant. Endast tio sjuksköterskor ingick i 

studien och hade tio andra ingått kan resultatet ha sett annorlunda ut. Det är även svårt att 

replikera studien på ett annat sjukhus, då organisation, jargong, uppfattningar och 

förförståelse skulle vara annorlunda där.  

Det var svårt att hitta informanter till studien. Detta kan bero på att det pågick flera studier 

samtidigt vid klinikerna. Sjuksköterskorna kan ha tyckt att det blev krångligt att behöva gå 

ifrån på arbetstid, samtidigt som man inte ville ’offra’ sin fritid för att vara informant i en 

arbetsrelaterad studie. Detta har resulterat i att författaren inte hade möjlighet att påverka 

demografin som det var tänkt med en utspridning av bland annat kön och antal 

yrkesverksamma år. Detta påverkar trovärdigheten och överförbarheten negativt (Polit & 

Beck, 2008).  

Klinisk implikation 

Föreliggande studie har belyst problem och brister samt positiva aspekter kring samarbetet vid 

det akuta traumaohändertagandet. Författaren anser att det kan vara fördelaktigt att använda 

resultatet i studien till att utforma de traumaövningar som genomförs på sjukhuset.  

 

Förslag på forskning 

Författaren har haft vissa svårigheter att hitta andra studier som granskat ATLS-konceptet ur 

perspektivet att det är ett bland många sätt att arbeta organiserat. Hur står sig ATLS-konceptet 

i jämförelse till andra organiserade arbetssätt? Hur anpassat är det ursprungligen amerikanska 

ATLS-konceptet för svenska och europeiska förhållanden?  
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Sjuksköterskorna nämner faktorer som förbättrar respektive försvårar samarbetet. Det kan 

vara av värde att utforska hur man i praktiken ska ’öva bort’ de negativa faktorerna och ’öva 

in’ de positiva faktorerna.  

Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva hur intensivvårds- och akutmottagningssjuksköterskor 

upplevde samarbetet i traumateamet vid det akuta traumaomhändertagandet. I studien lyfts 

både problem och positiva saker i traumaarbetet fram av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

var positivt inställda till samövningar, som de tror skulle förbättra samarbetet. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att kommunikation, ledarskap, erfarenhet och en bra 

organisation förbättrar samarbetet i det akuta traumaomhändertagandet. Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att stress, dålig kommunikation och otydliga roller försämrar samarbetet. Till 

viss del anser författaren att detta skulle kunna förbättras genom ytterligare övningar, detta i 

likhet med föreliggande studies resultat. 
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