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Sammanfattning 

Människor som överlevt ett trauma har utsatts för ett plötsligt hot mot identiteten, 

självkänslan och tryggheten. De existentiella såren kan vara svåra att upptäcka och 

läkningsprocessen komplex. Därför är en bättre förståelse för det mänskliga lidandet 

adekvat och kan hjälpa sjuksköterskan att stötta den drabbade på ett professionellt 

sätt. Syftet var att belysa patienters upplevelser efter att ha överlevt ett livshotande 

trauma. Arbetet genomfördes som en litteraturstudie med deduktiv ansats, där nio 

resultatartiklar användes. Resultatet kategoriserades utifrån Rehnsfeldts teori, 

Framåtskridande lidande. Teorin består av tre faser: livsförståelsemörkret – 

outhärdligt lidande, vändpunkt – mänskligt möte och lidandets kamp – uthärdligt 

lidande. Dessa faser gav en uttömmande beskrivning av upplevelserna i 

resultatartiklarna. Sjuksköterskans uppgift är att tillgodose den unika individens 

behov och ge adekvat krisstöd samt relevant information så att den drabbade kan 

utvecklas i sitt lidande och sträva fram emot ett uthärdligt lidande. Slutsatsen är att 

vetskap om Framåtskridande av lidande kan ge goda insikter för sjuksköterskan i vård 

av personer som drabbats av ett stort trauma.    

 



 

 

Title Surviving a trauma – Progression of suffering 

Author Viktor Liljengren and Michael Stenzel 

Department Academy of Health and Science, Halmstad University       

PO Box 823, SE-301 18 Halmstad 

Supervisor Åsa Krusebrant, Lecturer, MScN 

Examiner Ingela Skärsäter, Professor in Health and 

Care Sciences 

Period Spring 2017 

Pages 24 

Key words Experience, Recovery, Suffering. Survival, Trauma 

 

Abstract 

People who survived a trauma are exposed to a threat to their identity, self-esteem and 

safety. The existential wounds can be hard to detect and the healingprocess complex. 

A better understanding for the human suffering can help the nurse to support the 

victims in a professional manner. The aim of this study was to illustrate patients’ 

experience of having survived a life-threatening trauma. The study was carried out as 

a literature review with a deductive approach and resulted in nine articles in the 

review. The articles in the result were categorized according to Rehnsfeldts theory, 

The progression of suffering. The theory consists of three phases; a darkness in 

understanding of life – unbearable suffering, turning point – existential caring 

encounter and alleviation of suffering – bearable suffering. These phases gave a rich 

description about experiences regarding trauma events. The nurse’s task is to provide 

each individual victim with appropriate support and relevant information so the victim 

can highlight their suffering and reach the phase of bearable suffering. The main 

result of this study is that knowledge about the progression of suffering can contribute 

to knowledge for nurses that care for trauma victims.    
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Förord 

Under tiden som detta arbete pågick skedde en rad traumatiska händelser runt om i 

världen där många individer drabbades. Den 22 mars 2017 skedde en terroristattack 

på Westminister bridge i London, där över 50 personer blev skadade. Bussolyckan i 

Sveg den 2 april, där tre ungdomar omkom och ett 50-tal drabbades, var ett trauma för 

många fler än bara de drabbade. Endast en dag senare, den 3 april, exploderade en 

bomb i St. Petersburgs tunnelbana och över 50 personer rapporterades skadade. 

Fredagen den 7 april skakades hela Sverige av terrordådet på Drottninggatan där fyra 

omkom, 15 skadades och ännu fler drabbades. Detta är endast ett fåtal händelser som 

har uppmärksammats på senare tid och som visar på hur aktuellt det är att sjukvården 

har kunskap och förståelse om vad det innebär att överleva ett trauma. 

Halmstad 2017-04-28 

 
Viktor Liljengren Michael Stenzel 
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Inledning 

Människor som överlever trauma kan påverkas både fysiskt och psykiskt. Vid ett 

trauma, såsom olycka, katastrof, våld eller plötsligt insjuknande i en livshotande 

sjukdom hotas plötsligt människans identitet och självkänsla (Richmond, Thompson, 

Deatrick & Kauder, 2000; Weisæth, Mehlum & Mortensen, 1997). Sett ur ett globalt 

perspektiv dog år 2015 cirka fem miljoner människor relaterat till traumaskador, detta 

motsvarar en tiondel av alla dödsfall (World Health Organisation, 2017). 

Traumaskador är vanligare dödsorsak än humant immunbristvirus (HIV), tuberkulos 

och malaria tillsammans (World Health Organisation, 2016). Det är betydligt 

vanligare i låg- och medelinkomstländer, där den sammanlagda skaderelaterade 

dödsorsaken är 89 procent, vilket kan jämföras med sex procent av den 

genomsnittliga orsaken i höginkomstländer (Norton & Kobusingye, 2013). Närmare 

två miljoner liv beräknas kunna ha räddats om traumarelaterade dödsfall hade samma 

prevalens i låg och medelinkomstländer som i höginkomstländer. (World Health 

Organisation, 2016).   

I Sverige är trauma den vanligaste dödsorsaken hos människor under 40 år, och för 

varje död person i ett trauma så beräknas det finnas tre invalidiserade (Svenska 

Traumaregistret, 2015). Varje år vårdas 150 000 personer på sjukhus på grund av 

skador till följd av trauma (Socialstyrelsen, 2017). Ett trauma orsakar inte bara ett 

stort lidande utan det genererar också stora kostnader för vården (Svenska 

Traumaregistret, 2015). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ett viktigt organ som står för 

samordning av myndigheter vid allvarligare olyckor, kriser och katastrofer 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016). Myndigheten bedriver även 

forskning och strategiutveckling som berör olycks- och kris katastrofer (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, 2013). Tsunamikatastrofen i Thailand år 2004 

utgjorde en stor och oväntad utmaning för den svenska katastrofberedskapen. 

Forskning visar att oron hos anhöriga till de drabbade är svår att hantera. Svenska 

ambassaden och resebolagen blev nerringda av oroliga anhöriga, något Sverige inte 

var beredd på (Råholm, Arman & Rehnsfeldt, 2008). De som överlevde uttalade en 

stor tacksamhet av de tillfälliga stödgrupper som Röda Korset tillhandahöll 

(Rehnsfeldt & Arman, 2012). Det blev tydligt att bättre beredskap krävdes, men även 

att mer kunskap behövdes för att kunna ge existentiellt stöd till både drabbade och 

anhöriga (Råholm, Arman & Rehnsfeldt, 2008). 

Ett professionellt och adekvat omhändertagande har visat sig sedan länge vara 

långsiktigt förebyggande både på somatiskt, men också på det psykiska planet 

(Lancaster, Teeters, Gros & Back, 2016; Lundin, 1992). Sjuksköterskan måste vara 

medveten om den drabbades integritet och självkänsla samt kunna ge adekvat 

information, därtill kunna förstå den unika individens behov och upplevelse (Ogilvie, 

McCloughen, Curtis & Foster, 2012). 
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Bakgrund 

Inom omvårdnadsdiagnostiken NANDA international (2015, s. 483) definieras risk för 

trauma som en ”risk för oavsiktlig vävnadsskada (t.ex. sår, brännskada, fraktur), 

vilket kan äventyra hälsan” (Kamitsuru & Herdman, 2015). 

Ett stort trauma kan definieras som skador som orsakas av kraftigt våld, eller som ett 

omedelbart hot mot livet och hälsan, och som kräver ett snabbt och professionellt 

omhändertagande av sjukvården (Lennquist, 2007). En vanligt använd definition är 

den som ges av Världshälsoorganisationen (citerad i Norton & Kobusingye, 2013), 

vilken beskriver en direkt överföring av energi eller plötslig avsaknad av syre eller 

hetta. Vidare kan psykiska skador inkluderas och trauma delas oftast in i avsiktlig 

eller oavsiktlig orsak. Enligt Lennquist (2007) är begreppet multitrauma ett något 

äldre uttryck som tyder på ett kraftigt våld som skadar flera organ, men detta kan 

ibland vara missvisande eftersom det inte alltid behöver vara livshotande, därför kan 

uttrycket stort trauma användas mer korrekt (Lennquist, 2007).  

De fysiska konsekvenserna av ett trauma kan leda till direkta, indirekta och sekundära 

effekter på vävnaderna. De direkta och indirekta effekterna kan se likadana ut och ta 

sig uttryck i form av exempelvis blåmärken, kulhål och öppningar i huden. En större 

mängd energi påverkar vävnaderna vid indirekta skador, vilket är potentiellt 

livshotande. Sekundära effekter innebär att den skadade vävnaden frisätter ämnen 

som ska skydda kroppen, men vid alltför kraftigt trauma börjar dessa istället skada 

den (Lennquist, 2007). I föreliggande arbete används ordet trauma i dess fysiska 

mening om inget annat anges. 

Tidigare forskning visar att det finns en oförståelse hos sjukvårdspersonal för vad ett 

trauma innebär för patienter. Detta är ett tydligt förbättringsområde (Todahl, Walters, 

Bharwdi & Dube, 2014). Många patienter söker råd hos sjuksköterskan för att få 

vägledning och kunna sätta upp realistiska mål efter att ett trauma har inträffat. Det 

har då visat sig att det saknas tillräckligt med vägledning, samt att motsägelsefull 

information ges (Richmond et al., 2000). 

Kvantitativa studier visar en korrelation mellan minskad livskvalité hos individer som 

har upplevt trauma. Därtill en ökad risk för självmordsförsök hos patienter som lider 

av posttraumatiskt stressyndrom (Senneseth, Alsaker & Natvig, 2012; Osenbach et 

al., 2014). I Osenbachs et al. (2014) studie framgick det att 62 procent av de 

traumadrabbade led av återkommande eller kronisk posttraumatiskt stressyndrom 

(Osenbach et al., 2014). En annan liknande studie har tydligt visat att ett trauma 

påverkar den överlevandes psykosociala välbefinnande. Det uppstår behov från 

sjukvården att sätta in åtgärder som kan leda till att minska posttraumatisk stress, 



 

 4 

depression och oro för att livskvalité ska kunna bibehållas (Wang, Tsay & Bond, 

2005). 

Stress 

Extrema situationer som stora trauman, katastrofer eller tortyr skapar en stressreaktion 

hos den drabbade och för många leder denna stressbelastning till ett psykiskt trauma 

(Weisæt, Mehlum & Mortensen 1997). När en individ utsätts för akut stress, vilket 

kan vara både fysisk eller psykisk stress, vill kroppen försvara sig. Detta gör den 

genom att reagera fysiologiskt, det vill säga utsöndra stresshormonerna adrenalin, 

noradrenalin och kortisol (Währborg & Iliste, 2009). Om det finns tillräckligt stor 

förmåga att hantera stress och en känsla av kontroll kan bibehållas känslan, så utgör 

ökad stress inget hot (Hammarlund, 2012). Däremot har det visat sig vara skadligt för 

hälsan om stressen blir långvarig och kronisk. Även sömnen är av stor vikt för 

kroppens återhämtning (Währborg & Iliste, 2009). Ett annat samband som observerats 

är sambandet mellan stress och krisreaktion. Hög stress ökar sårbarheten i en kris men 

även tvärtom, när en individ är i en krissituation ökar känsligheten för hur man kan 

hantera annan stress. Både stress och kriser i vardagen leder till samma reaktion rent 

fysiologiskt och detta kan inte kroppen skilja på, den reagerar på den totala pressen, 

oavsett om det är en kris eller stress (Brolin, Calleberg & Westrell, 2016).   

Katastrof 

Katastrofer kan drabba vem som helst och när som helst. Det drabbar enskilda 

individer, hela familjer eller samhällen. Vanligtvis talas det om naturkatastrofer, 

terrorattentat, stora olyckor eller krig (Arman & Rehnsfeldt, 2013). Internationellt sett 

kan katastrof definieras som en allvarlig händelse som leder till ett avbrott i den 

normala samhällsstrukturen. Detta kan leda till riskfyllda händelser som riskerar 

mänskliga skador, materiella och ekonomiska förluster samt skador på miljön (United 

Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017). En katastrof kan även vara 

enskilda förluster eller olyckor. Varje olycka som resulterar i död eller förlust av hälsa 

och hotad livskvalitet kan ses som katastrof för de drabbade och deras närmaste. 

Olyckor där många drabbas samtidigt, där det finns hundra- eller tusentals drabbade, 

kallas för makrokatastrofer (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Vid en makrokatastrof 

behöver prioriteringar göras för att så många människoliv som möjligt ska kunna 

räddas. Inriktningen katastrofmedicin utvecklades i början av 1900-talet i samband 

med första världskriget. Den utvecklades vidare och fick applikation i samband med 

fabriks-, tåg- och gruvolyckor. Idag tillämpas katastrofmedicin ofta i globala 

sammanhang såsom vid naturkatastrofer, större olyckor och krig (Stehrenberger & 

Goltermann, 2014). När enskilda individer skadas eller dör så talas det om 

mikrokatastrof (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Vid en katastrof eller ett trauma finns 

det ofta inom kort tid räddningspersonal på plats och den akuta hjälpen kan ges. Det 

finns dock mer långsiktiga effekter som Arman & Rehnsfeldt (2012) kallar de 

existentiella såren. Dessa uppstår inte direkt i och med traumatillfället utan de tar 

längre tid att upptäcka och många gånger är de svårare att läka. Det som händer i den 
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drabbades inre kan med tiden ge större och djupare sår än vad som först visar sig 

(Arman & Rehnsfeldt, 2012). 

 

Kris och krishantering 

Gustafsson, Persson och Amilon (2002) studerade coping efter traumatiska 

handskador. De fann flera olika strategier för att hantera detta och den 

stressbelastning som detta medförde. Det var vanligt att den skadade individen 

jämförde skadan eller olyckan med vad som kunde varit värre. Genom att göra en 

sådan jämförelse förminskades allvaret i det som skett. En annan strategi som 

användes var att tänka positivt på situationen för att den skulle verka mindre hotande 

och därmed lättare att hantera. Även att se till sina egna inre styrkor och resurser samt 

att acceptera det som hänt var viktiga faktorer för att kunna hantera det som inträffat 

(Gustafsson, Persson & Amilon, 2002). Barn som upplevt stressfyllda situationer kan 

reagera annorlunda än vad vuxna, bland annat genom att förtränga det som hänt, dölja 

sina känslor och försöka fylla sin tillvaro med roliga saker (Kieffer-Kristensen & 

Gaardsvig Johansen, 2012). 

Omvårdnadsforskarna Arman och Rehnsfeldt (2013) har genom att studera 

katastroflitteratur sett ett mönster i att krisdrabbade önskar långsiktigt stöd och hjälp 

efter katastrofen. Vidare menar Arman och Rehnsfeldt (2013) att det saknas tillräcklig 

kunskap inom området och att det inte finns adekvata modeller som skulle kunna 

underlätta. För att styrka sin iakttagelse åberopas terroristattackerna i Norge den 22 

juli 2011. I den norska regeringens officiella rapport (NOU 2012:14) framkommer det 

att vårdpersonalen som arbetade med att ta hand om de drabbade var osäkra på hur de 

skulle förhålla sig. De kände inte att de hade nog med handlingsberedskap. Därför 

hävdar Arman och Rehnsfeldt (2013) att utbildning behövs i hur vårdpersonal ska 

kunna hantera vårdsituationer med drabbade och deras lidande. 

 

Lidande 

Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) finns det olika typer av lidande. 

Lidandet ses som en naturlig del av livet men har inget värde i sig självt. 

Sjukdomslidande uppkommer i samband med och orsakas av en sjukdom som drabbar 

individen. Det innefattar även biverkningar av behandlingar och känslor som 

uppkommer. Ofta upplever den som lider känslor av skam, förnedring och skuld. 

Livslidandet orsakas av händelser som drabbar den unika individen. Det är händelser 

som hotar hälsan och den sociala situationen kan påverka alla aspekter av livet. 

Vårdlidandet som Eriksson (1994) vidare beskriver handlar om lidande som vården 

orsakar alternativt brist på vård (Eriksson, 1994). Det finns många ord och uttryck 
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som beskriver vad det innebär att lida. Att lida betyder att utstå smärta och känna en 

sårbarhet. Det innefattar också att leva med smärtsamma omständigheter och att 

kunna uthärda (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Vidare menar Arman och Rehnsfeldt 

(2012) att lidandet i sig självt tillsammans med att den drabbade uthärdar bidrar till 

något positivt och genererar mening i tillvaron. Trots detta är lidandet en process som 

kan vara oerhört smärtsam och labil. Det är inte alltid som den drabbade utvecklas 

positivt på grund av lidandet (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Lidandet är en del av livet, 

därför är det viktigt att sträva efter en mer ingående kunskap inom området. En bättre 

förståelse för mänskliga lidandet och god beredskap för att framgångsrikt lindra 

lidande är av stort värde. Detta eftersom sjuksköterskan möter ständigt i sin 

yrkesverksamhet lidande och kris i olika former (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 

 

Framåtskridande av lidande 

Rehnsfeldts teori Framåtskridande av lidande (1999) utgör den teoretiska ramen i 

denna litteraturstudie. I ett avhandlingsarbete beskrev Rehnsfeldt (1999) för första 

gången sin teori. Senare publicerades även teorin tillsammans med 

omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004), (se tabell 1). 

Rehnsfeldt (1999) beskriver den första fasen i lidandet som ett blockerat tillstånd som 

han kallar livsförståelsemörker. Den som drabbas av trauma och lidande förstår då 

inte livet, det känns omöjligt att hantera och Rehnsfeldt och Eriksson (2004) kallar 

detta för ett outhärdligt lidande. De drabbade förstår överhuvudtaget inte vad som 

hänt (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Lidandet kan också vara ett dolt lidande men kan 

när som helst blottas (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). Det outhärdliga lidandet kan 

hålla i sig en längre tid och detta lidandet måste accepteras och bejakas (Rehnsfeldt, 

1999). Som vårdpersonal måste varje möjlighet undersökas för att kunna stötta och 

hjälpa den drabbade. En rädsla för att ställa frågan om hur den drabbade ser på sitt 

lidande kan fördröja lidandeperioden. Målet är att bearbeta och göra lidandet 

uthärdligt samt att få en ny förståelse av livet (Rehnsfeldt & Eiksson, 2004). När 

lidandet tas emot sker en vändpunkt hos den drabbade och detta kan ses som en andra 

fas i Rehnsfeldts teori (1999). För att komma fram till denna vändpunkt krävs en 

kommunikation med en medmänniska (Rehnsfeldt, 1999) som Renhfeldt och 

Eriksson (2004) kallar för ett mänskligt möte. En vändpunkt kan även bestå av att 

återigen besöka olycksplatsen som en del i att utvecklas i livsförståelsen och sitt 

lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Som en tredje fas i det framåtskridande lidandet 

sker ett medvetet mottagande av lidandet (Rehnsfeldt, 1999). Det blir ett lidandets 

kamp (Rehnsfeldt, 1999) som innebär att den drabbade ser både hopplösheten och 

hoppet, förtvivlan och tillit på vägen mot ett uthärdligt lidande (Rehnsfeldt & 

Eriksson, 2004). Här börjar den drabbade se en glimt av befrielse (Arman & 

Rehnsfeldt, 2012). Förståelsen för lidandet i sig självt ökar om det finns en acceptans 

och om lidandet ses som en kamp för att skapa försoning i livet. I Rehnsfeldts teori 

om det framåtskridande lidandet finns ingen slutfas som går ut på att försona sig med 

lidandet. Fokus ligger istället på ett uthärdligt lidande. Lidandet tar aldrig slut utan 
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fortsätter på en medveten nivå och den drabbade kan uttrycka sin sårbarhet och 

uthärda (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 

 

Tabell 1: Rehnsfeldts teoriutveckling – Framåtskridande av lidande 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering 

Inom vården möter sjuksköterskan många gånger patienter som tidigare varit med om 

ett stort trauma och eftervården kan ibland vara komplicerad. Det är inte alltid det 

finns något fysiskt besvär att behandla utan det kan i många fall handla om psykiska 

effekter efter traumat. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har både kunskap och 

handlingsberedskap i hur detta kan påverka patienten och hur det bör bemötas på 

bästa sätt.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser efter att ha överlevt ett stort trauma.   

 

Metod   

Design   

Detta arbete är en allmän litteraturstudie med utgångspunkt i studier med kvalitativ 

design. Den allmänna litteraturstudien syftar till att ge en överblick av studier som 

gjorts inom området (Forsberg & Wenström, 2015). Det är viktigt för en studies 

trovärdighet och kvalitet att metoden är väl beskriven så att tillvägagångssättet kan 

följas av andra läsare (Henricson, 2012). Urvalsprocessens sex steg enligt Forsberg 

 Fas 1 Fas 2 Fas 3 

Rehnsfeldt (1999). Livsförståelemörker Vändpunkt 
Lidandet 

kamp 

Rehnsfeldt & 

Eriksson (2004). 
Outhärdligt lidande Mänskligt möte 

Uthärdligt 

lidande 

Arman & Rehnsfeldt 

(2012). 

Total avsaknad av 

förståelse 

Besöka 

olycksplatsen 

Glimt av 

befrielse 
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och Wengström (2015) har följts. En deduktiv ansats valdes med utgångspunkt ifrån 

Rehnsfeldts teori (1999), Framåtskridande av lidande. 

 

Datainsamling   

Data insamlades genom olika sökningar via databaserna Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (Cinahl), PubMed. PsycInfo och Medline. Strategin för 

sökningen var att söka på nyckelord och ordkombinationer, samt att sökorden 

kombinerades med booleska operatörer (Forsberg & Wengström, 2015) som AND 

och OR i databaserna PubMed och PsycInfo. I databasen Cinahl användes endast 

AND. Sökorden som användes var; survival, recovery, trauma, accident, experience, 

qualitative och i vissa fall för att avgränsa sökningen ytterligare användes nursing, se 

bilaga A.  

För att avgränsa urvalet av resultatartiklar bestämdes inklusionskriterierna till 

ungdomar och vuxna som överlevt ett fysiskt trauma, som kan redogöra för sin 

individuella upplevelse samt studier med kvalitativa data. Vidare användes 

exklusionskriterierna barn under sexton år och misshandel i nära relationer, det vill 

säga trauma av mer psykologisk karaktär. För att avgränsa ämnet ytterligare 

beslutades det att naturkatastrofer och krig skulle exkluderas som typer av stort 

trauma. Andra sökkriterier som användes var att artiklarna måste vara peer reviewed 

granskade, engelska artiklar och publicerade från år 2007 – 2017, för att få fram den 

senaste forskningen. Studierna skulle beskriva patienter som utsatts för ett potentiellt 

livshotande stort trauma. 

Sökning i databasen Cinahl 

Vid sökningarna i databasen Cinahl användes den avancerade sökfunktion, med 

tilläggen peer reviewed och årtalssökning 2007 - 2017. Sökorden som till en början 

användes var surviv*, trauma* och experience* vilket gav en sökträff på 203 resultat. 

Trunkering användes för att ge en bredare sökning av ordet (Forsberg och 

Wengström, 2015). För att ytterligare minimera sökresultaten användes även 

sökorden qualitative och trauma utan trunkering, se bilaga 1. Denna sökning gav 77 

träffar, detta utan årtalsökningen. Av dessa sökträffar lästes 12 abstrakt och sex 

artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, se bilaga C, 

vilka också visade sig var möjliga resultatartiklar. När sedan årtalsökningen 2007 - 

2017 lades till blev det 57 träffar kvar där 13 abstrakt lästes och nu fanns endast tre av 

de sex granskade artiklarna kvar och dessa tre kunde nu användas som resultatartiklar, 

se bilaga 2. Två av dessa tre resultatartiklar hade kvalitetsgrad I och den tredje fick 

grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Sökordet qualitative var 

också förenligt med syftet för studien, eftersom kvalitativa studier eftersöktes. 

Samtliga sökord kombinerades med den booleska operatören AND (Forsberg & 
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Wengström, 2015). Dessutom lades nursing till som sökord för att hålla sökningen 

inom omvårdnad. Detta gav en sökträff på fem artiklar där 2 abstrakt lästes och inga 

resultatartiklar hittades, se bilaga 2. Därför bestämdes det att sökordet nursing inte 

kunde användas i databasen Cinahl. 

Sökning i databasen PubMed 

Vid sökningarna i databasen PubMed användes årtalssökning 2007 – 2017 och peer 

reviewed artiklar eftersöktes. Sökorden som till en början användes var survival som 

MeSH term, trauma och experience och qualitative, som fritextsökning, se bilaga 1. 

Detta gav en sökträff på 46 resultat, där tio abstrakt lästes och tre granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Detta resulterade i att två av dessa 

kunde användas som resultatartiklar. Sökorden kombinerades med den booleska 

operatören AND (Forsberg & Wengström, 2015). För att förbättra sökningen 

ändrades sökordet survival till survival OR recovery, se bilaga 1, vilket gav en träff på 

148 resultat. Då detta inte förfinade sökningen behövde survival OR recovery sättas 

inom parantes och nursing som MeSH term lades till. Detta ledde till ett sökresultat 

på 43 artiklar och av dessa lästes 16 abstrakt. Det visade sig att sex av artiklarna som 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall kunde användas till 

resultatartiklar. Dock när årtalsökningen 2007 – 2017 lades till minskade träffarna till 

42, där 15 abstrakt lästes och nu återstod det fyra artiklar, där tre av artiklarna fick 

grad I och en artikel fick grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  

Dessa fyra kunde användas till resultatartiklar, se bilaga 2. 

Sökning i databasen PsycInfo 

Vid sökningarna i databasen PsycInfo användes först sökningsfiltret peer reviewed 

och thesaurus termer recovery, accident och nursing användes. De övriga sökorden 

som användes som fritext var experience och qualitative, se bilaga 1, alla med den 

booleska operatören AND (Forsberg & Wengström, 2015). Detta gav en sökträff på 

33 artiklar och bara genom att granska en artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall, kunde vi få fram en resultatartikel. Vid närmare eftertanke insågs 

det att denna sökning inte var systematisk eller i överenstämmelse varken med de 

övriga sökningarna eller med syftet, eftersom varken sökordet survival eller trauma 

fanns med. Därför valdes survival OR recovery att sättas inom parantes och även 

trauma OR accident, vilket gav en sökträff på 56 artiklar. Survival användes som 

fritextsökning och recovery, accident och trauma var thesaurus termer. Tio abstrakt 

lästes och tre artiklar granskades och var potentiella resultatartiklar. Årtalssökningen 

2007 – 2017 lades till och det ledde till 50 sökträffar där nio abstrakt lästes och de tre 

tidigare artiklarna som hade granskats enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall fanns kvar och fick alla kvalitetsgrad I och kunde användas som 

resultatartiklar, se bilaga 2. Dock var en av artiklarna en dubblett som även har hittats 

i databasen Cinahl. 
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Sökning i databasen Medline  

I databasen Medline användes som i övriga sökningar endast artiklar som var peer 

reviewed. Sökorden som till en början användes var survival som MesH term, trauma, 

experience och qualitative som fritextsökning och alla med den booleska operatören 

AND (Forsberg & Wengström, 2015). Detta gav en sökträff på 38 artiklar och fem 

abstrakt lästes därav en artikel granskades. Samma sökord användes vid en senare 

sökning, se bilaga 1, nu med årtalsökningen 2007 – 2017. Detta gav en sökträff på 24 

artiklar och 7 abstrakt lästes men ingen resultatartikel kunde hittas, se bilaga 2. När 

sökordet nursing lades till, för att få sökningen mer systematisk och inom omvårdnad 

så minskade sökträffarna till fyra och inga resultat artiklar hittades, se bilaga 2. Detta 

ledde till att inga resultatartiklar kunde hittas via databasen Medline.  

 

Databearbetning   

Dataanalysens syfte var att beskriva, förstå, förklara och att tolka informationen 

(Forsberg & Wengström, 2015). Valet av analys som använts var deduktiv 

(Henricsson, 2012) utifrån Rehnsfeldts teori (1999) Framåtskridande av lidande. 

Information har inhämtats utifrån innehållet i texter som samlats in i empiriska studier 

med kvalitativa data (Henricson, 2012). Resultatartiklarna som valts 

kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) Bedömningsmall för studier 

med kvalitativ metod. Bedömningsmallen, se bilaga C, består av 20 frågor som 

poängsätts med 0-  max 3 poäng som sedan graderas i procent, där grad I ger 80% 

eller högre, grad II ger 70% eller högre och grad III ger en kvalitet på 60% eller lägre.  

Under bearbetningen av artiklarna har syftet, att lyfta fram upplevelsen av att överleva 

ett stort trauma, hela tiden varit i fokus. Artiklarna lästes var för sig och upplevelser 

sorterades ut. Sedan kategoriserades dessa unika upplevelser utefter Rehnsfeldts teori 

(1999) Framåtskridande av lidande, se tabell 2. En kategori skapades för avvikande 

mönster med beskrivningar som stämde överens med syfte, men inte passade in i 

någon av teorins faser. Vidare diskuterades respektive fynd och data sammanställdes 

enligt de tre faserna, livsförståelsemörker, vändpunkt och lidandets kamp – ett 

uthärdligt lidande.  
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Tabell 2: Renhsfeldts teori (1999) – Framåtskridande i lidande.  

Artiklarnas representativitet i resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsetiska övervägande   

Inom all vetenskaplig forskning är god etik grundläggande (Forsberg & Wengström, 

2015). I Sverige skyddas all forskning som avser människor av Lagen om 

etikprövning (SFS 2003:460). Lagen innehåller bestämmelser om etikprövning men 

också bestämmelse om samtycke till sådan forskning. Syftet är att skydda den 

enskilda individen och att respektera människovärdet. Forskningsetiken i landet styrs 

också av Personuppgiftslagen (SFS 1998: 204), vars syfte är att skydda den 

personliga integriteten mot kränkning genom hur personuppgifter behandlas. Denna 

Artikel Fas 1. 

Livsförståelsemörker 

Outhärdligt lidande 

Fas 2. 

Vändpunkt 

Mänskligt 

möte 

Fas 3. 

Lidandets 

kamp  

Uthärdligt 

lidande 

Avvikande 

mönster 

Airosa et al. 

(2016). 

X X X  

Calder et al. 

(2011). 

X X X  

Chou et al. 

(2014). 

X X X  

Doohan et al. 

(2014). 

X X X Lindra andras 

lidande. 

Forsberg et al. 

(2011). 

X X X Lindra andras 

lidande. 

Moi et al. 

(2008). 

X X X Lindra andras 

lidande. 

Ogilvie et al. 

(2016). 

X X X  

Tan et al. 

(2008). 

X X X  

Wiseman et 

al. (2016). 

X X X  
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studie tar fasta på Helsingforsdeklarationen, där forskningen ska verka för patientens 

bästa. I Helsingforsdeklarationen framgår också att forskningen ska ske i informerat 

samtycke med patienten. (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det finns även andra 

etiska principer som framkommer i Belmontrapporten. Denna rapport påtalar att all 

forskning ska följa tre grundprinciper: respekt för personen, att göra gott och rättvisa 

(Belmontrapporten, 1979). Där framkommer tydligt att autonomi måste respekteras 

och att de som har begränsad autonomi ska skyddas. Att göra gott består också av två 

delar, att inte skada deltagarna och att minska risker och öka fördelar. 

Rättviseprincipen riktar in sig på att fördela rättvist mellan fördelar och nackdelar 

(Belmontrapporten, 1979). 

Alla deltagare som ingick i studierna hade gett sitt samtycke till medverkan. Studierna 

hade också fått etiskt godkännande av etiska granskningskommittéer eller blivit etiskt 

övervägda. 

 

Resultat 

De nio artiklarna som valdes ut innefattade personer som utsatts för stort trauma. Fem 

av artiklarna fokuserade på traumaskada i samband med personbil eller motorcykel 

(Airosa, Arman, Sundberg, Öhlén & Falkenberg, 2016; Calder, Badcoe & Harms, 

2011; Chou, Chien, Lee, Bai & Hung, 2014; Ogilvie, Foster, McCloughen & Curtis, 

2016; Tan, Lim & Chiu, 2008). En artikel innefattade traumaskadade från en 

busskrasch (Doohan & Saveman, 2014) och en artikel beskrev traumaöverlevande 

efter en tågkrasch (Forsberg & Saveman, 2011). Ytterligare en artikel omfattade en 

blandning av traumaskador, där de drabbade antingen hade varit med om en 

trafikolycka, överfall eller fallit från hög höjd. (Wiseman, Foster & Curtis, 2016) En 

sista artikel fokuserade på personer som överlevt en brännskada (Moi & Gjengedal, 

2008). Den fysiska svårighetsgraden av traumaskadorna varierade från permanenta 

funktionedsättningar till lindriga eller inga bestående skador. Gemensamt var att 

personerna hade utsatts för ett stort trauma som varit potentiellt livshotande. 

Resultatet sammanfattas nedan i tabell 3. 

  



 

 13 

Tabell 3: Resultatfynd – Framåtskridande av lidande  

 

 

 

Livsförståelsemörker, outhärdligt lidande 

Livsförståelsemörker och ett outhärdligt lidande visade sig bestå av upplevelser som; 

surrealism, förlust av kontroll, okontrollerat kaos samt skuld, ilska och rädsla. 

Passagerarna som överlevt en busskrasch beskrev upplevelsen som surrealistisk 

(Doohan et al., 2014) och detta gjorde även passagerarna som överlevt en tågkrasch 

(Forsberg et al., 2011) eller motorfordonsolyckor (Airosa et al., 2016). Tunnelseende, 

en känsla av vakuum och att se allt i svartvitt var upplevelser som de överlevande av 

busskraschen beskrev (Doohan et al., 2014). Andra beskrev traumat som en känsla av 

att vara med i en film (Airosa et al., 2016; Forsberg et al., 2011) eller att befinna sig i 

en bubbla (Doohan et al., 2014; Moi et al., 2008).  

Många kände sig vilsna och en förlust av kontroll uppstod (Doohan et al., 2014), 

vilket också överlevarna från andra trauman kände. De beskrev en känsla av inte 

kunna kontrollera tillvaron eller sitt liv och de kunde inte tänka klart (Airosa et al, 

2016; Forsberg et al., 2011; Ogilvie et al., 2016). En känsla av oförståelse uppstod i 

samband med traumat (Doohan et al., 2014; Tan et al., 2008). De drabbade beskriver 

även ett tillstånd av chock (Airosa et al., 2016; Ogilvie et al., 2016; Tan et al., 2008). 

Allt verkade så otydligt och diffust. Känslor av vilsenhet uppstod hos de drabbade 

(Airosa et al., 2016; Moi et al., 2008; Tan et al., 2008; Wiseman et al., 2016). Några 

minns inte mycket av vad som hände vid olyckstillfället (Airosa et al., 2016; Moi et 

al., 2008; Tan et al., 2008; Wiseman et al., 2016). En del beskriver det som om 

kroppen helt stängdes av (Airosa et al., 2016). Dödsångesten var vanligt 

förekommande oavsett traumatypen (Airosa et al., 2016; Doohan et al., 2014; 

Forsberg et al., 2011; Ogilvie et al., 2016). Ett irrationellt beteende var något 

återkommande hos de drabbade, att fokusera på helt oviktiga saker som att leta efter 

personliga tillhörigheter på olycksplatsen (Forsberg et al., 2011; Doohan et al., 2013) 

eller att oroa sig över det kraschade fordonet (Airosa et al., 2016; Tan el al., 2008).  

Fas 1. 

Livsförståelsemörker 

Outhärdligt lidande 

Fas 2. 

Vändpunkt 

Mänskligt möte 

Fas 3. 

Lidandets kamp 

Uthärdligt lidande 

Avvikande 

mönster 

Surrealism 

Förlust av kontroll 

Okontrollerat kaos 

Skuld, ilska och rädsla 

 

Besöka olycksplatsen 

Dela erfarenheten och samtala 

Stöd 

Otillräckligt stöd 

Nya perspektiv 

Ta tillbaka kontrollen 

Tacksamhet 

Fast i det förflutna 

Frustration 

Sårbarhet 

Mardrömmar 

 

Lindra andras 

lidande 
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Passagerarna som överlevt en tågkrasch beskriver att det uppstod ett okontrollerat 

kaos (Forsberg et al., 2011). Detta kaos upplevdes även av brännskadeoffer (Moi et 

al., 2008). Minnesluckor var också förekommande efter traumatillfället (Moi et al., 

2008) men kunde ibland ses som något positivt (Moi et al., 2008). Svårigheter att 

hantera smärtan var en annan vanligt förekommande upplevelse oavsett trauma 

(Airosa et al., 2016; Calder et al., 2011; Moi et al., 2008; Ogilvie et al., 2016; 

Wiseman et al., 2016). Flera drabbade kunde även i detalj beskriva den svåra smärtan 

de kände under den akuta fasen av traumaskadan (Chou et al., 2014; Wiseman et al., 

2016). En deltagare i Chou et al. (2014) studie, berättade om den surrealistiska 

upplevelsen, smärtan och att helt förlora kontrollen:  

Det verkade som min mage och mina organ skulle explodera… Det kändes 

som mitt huvud brann. Det var verkligen outhärdligt. Vid tillfället fanns det 

inget jag kunde göra, annat än att övertyga mig själv om att lämna mitt liv i 

Guds händer... Jag trodde inte någon kunde förstå den smärtan... (Chou et al., 

2014, s. 247). 

Andra vanliga känslor var oro (Airosa et al., 2016; Calder et al., 2011; Chou et al., 

2014; Doohan et al., 2014; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008; Ogilvie et al., 2016; 

Tan et al., 2008; Wiseman et al., 2016), nedstämdhet och depression (Airosa et al., 

2016; Calder et al., 2011; Doohan et al., 2014; Moi et al., 2008; Wiseman et al., 

2016).  

Det fanns drabbade som kände skuld över traumat och att de överlevt (Calder et al., 

2011; Chou et al., 2014; Doohan et al., 2014; Moi et al., 2008; Tan et al., 2008; 

Wisman et al., 2016). Även en stor sorg och tomhet kunde infinna sig, över att en nära 

vän dog i samband med traumat (Tan et al., 2008). I Airosa et al. (2016) beskrev flera 

deltagare att de kände direkt ilska mot personerna som utsatt dem för traumat, 

samtidigt som det fanns en rädsla för att dö eller bli funktionshindrade (Airosa et al., 

2016). Rädsla var vanligt förekommande bland de drabbade (Airosa et al., 2016; 

Calder et al., 2011; Tan et al., 2008; Wiseman et al., 2016). Bedrövelse och 

hjälplöshet var förekommande även i denna situation. Det fanns en känsla av 

osäkerhet och många var rädda över vad som skulle kunna hända i framtiden (Chou et 

al., 2014; Forsberg et al., 2011; Wiseman et al., 2016). Många drabbade var stressade 

efter olyckstillfället (Airosa et al., 2016; Calder et al., 2011; Tan et al., 2008; 

Wiseman et al., 2016). De beskrev panikkänslor och traumat som det värsta de varit 

med om (Airosa et al., 2016; Chou et al., 2014: Forsberg et al., 2011; Ogilvie et al., 

2016).  
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Vändpunkt, mänskligt möte 

Viktiga vändpunkter och mänskliga möten visade sig bestå av att besöka 

olycksplatsen, dela erfarenheten och samtala med andra. Stöd i familj och vänner 

ställdes i motsats till en känsla av otillräckligt stöd. 

En vändpunkt i lidandet hos de drabbade blev många gånger när de först fick 

möjlighet att besöka olycksplatsen (Doohan at el., 2014; Forsberg at el., 2011). 

De drabbade kände en uppskattning av att kunna dela erfarenheten med andra i sin 

närhet, i form av gruppmöten (Doohan at el., 2014; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 

2008; Ogilvie et al., 2016; Wiseman et al., 2016) eller med någon som upplevt något 

liknande (Calder et al., 2011; Chou et al., 2014; Moi et al., 2008). Det var 

betydelsefullt för återhämtningen att ha någon i sin närhet som var öppen och 

lyssnade (Doohan et al., 2013; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008). Det blev då 

lättare att inte tycka synd om sig själv utan den drabbade kunde dra nytta av den 

andres upplevelse och erfarenhet (Moi et al., 2008), men i vissa fall var självömkan 

ändå ofrånkomligt (Wiseman et al., 2016). Bara att få samtala med någon annan än 

vårdpersonalen visade sig vara av stort värde (Calder et al., 2011). Dessa samtal 

hjälpte de drabbade behålla ett lugn och en lättnad infann sig (Calder et al., 2011). Det 

visade sig vara värdefullt med att ha någon att prata med, någon med ett vänligt, glatt 

ansikte (Calder et al., 2011; Tan et al., 2008). Dessa mellanmänskliga mötena skapade 

i många fall bestående vänskapsband (Doohan at el., 2008; Moi et al., 2008). En del 

kände till och med ett starkt behov av att få prata om traumat (Doohan at el., 2014; 

Forsberg at el., 2011; Moi at el., 2008) medan andra inte alls ville nämna traumat 

(Ogilvie et al., 2016).  

Andra kände att stöd som familj och vänner gav var tillräckligt och upplevde igenom 

dessa tröst (Doohan at el., 2014; Ogilvie et al., 2016; Tan et al., 2008). De drabbade 

upplevde en trygghet när räddningspersonalen anlände till olycksplatsen (Doohan et 

al., 2013; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008). Vårdpersonalen blev en viktig aktör 

och en känsla av säkerhet infann sig (Airosa et al., 2016; Wiseman et al., 2016). 

Vårdande stöd som hjälpte de drabbade att hantera sitt lidande och sin smärta var 

kroppsberöring. Enbart att få taktil massage och kunna lägga över känslan av ansvar i 

en massageterapeuts händer var en vändpunkt för deltagarna i Airosa et al. (2016) 

studie. Efter att ha känt att själen var skadad kände de sig återigen hela. Negativa 

känslor och smärta avtog (Airosa et al., 2016). En annan vändpunkt i de drabbades liv 

blev när de började sätta upp personliga mål inför sin rehabilitering och det hårda 

arbetet som krävdes (Chou et al., 2014). Några talade om vikten av att acceptera sin 

situation (Moi, et al., 2008; Tan et al., 2008) eller att aktivt välja att inte vara rädda 

(Forsberg et al., 2011). Det krävdes en envishet och en mental styrka (Moi et al., 

2008). Det fanns drabbade som tidigare hade varit med om trauma och med hjälp av 
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denna erfarenhet kände de att de hade en större kontroll över situationen och en mer 

positiv syn på själva traumat (Tan et al., 2008). 

 

Många kände ett otillräckligt stöd av sjukvårdspersonalen (Doohan et al., 2014; 

Ogilvie et al., 2016; Tan et al., 2008; Wiseman et al., 2016). De kände sig oviktiga, 

helt bortglömda och övergivna (Airosa et al., 2016; Tan et al., 2008). De drabbade 

upplevde även ett bristande intresse (Tan et al., 2008) och ville inte störa den stressiga 

personalen (Wiseman et al., 2016). Ytterligare andra sköt ifrån sig familj och vänner 

eftersom den drabbade inte kände sig förstådd eller kunde få det stöd som behövdes 

(Ogilvie et al., 2016; Wiseman et al., 2016). 

 

 

Lidandets kamp, uthärdligt lidande 

Lidandets kamp och det uthärdliga lidandet visade sig bestå av delarna nya perspektiv, 

ta tillbaka kontrollen, tacksamhet, fast i det förflutna, frustration, sårbarhet och 

mardrömmar. 

Flera av de drabbade beskriver att efter en tid efter traumatillfället fick de ett nytt 

perspektiv på livet och såg traumat som något positivt och en fantastisk upplevelse 

(Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008; Tan et al., 2008). Traumat påverkade de 

drabbade och många tyckte sig ha blivit förändrade, speciellt i attityden gentemot 

livet och hur saker och ting hanterades och värderades (Calder et al., 2011; Doohan et 

al., 2013; Moi et al., 2008; Ogilvie et al., 2016; Tan et al., 2008). Många beskrev att 

de blev mer målinriktade, produktiva och att livet hade blivit rikare (Calder et al., 

2011; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008; Tan et al., 2008). Andra var glada och 

motiverade när de såg sina framsteg och även små framsteg var tillfredsställande 

(Calder et al., 2011; Moi et al., 2008). Något som hjälpte de drabbade att bevara en 

positiv inställning var att sätta upp personliga mål (Wiseman et al., 2016). När de 

drabbade senare blev helt oberoende av andras hjälp upplevdes en känsla av frihet 

(Moi et al., 2008). På samma sätt beskrevs i andra studier att de drabbade hade blivit 

mer lyckliga när den fysiska styrkan återvänt (Ogilvie et al., 2016; Wiseman et al., 

2016).  

Många kände att de kunde ta tillbaka kontrollen över sitt liv (Forsberg et al., 2011; 

Ogilvie et al., 2016; Tan et al., 2008) eller att det var något som måste göras och detta 

sågs som en utmaning (Chou et al., 2014; Moi et al., 2008). En deltagare i Wiseman et 

al. (2016) beskrev lidandets kamp som att ta sig ur ett stort hål och självkänslan 

återkom. Flera av de drabbade som överlevt trauma upplevde en trygghet i sin gudstro 

och andligheten hjälpte de att hantera livet efter traumat (Calder et al., 2011; Doohan 
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et al., 2013; Moi et al., 2008; Tan et al., 2008; Wieman et al., 2016). Andra däremot 

menade att traumat berodde på karma eller ödet (Chou et al., 2014).  

Det fanns en tacksamhet och glädje över att ha överlevt och en helt annan 

uppskattning av att leva (Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008) samt en ökad 

tacksamhet och uppskattning av familj och vänner (Calder et al., 2011; Forsberg et al., 

2011; Moi et al., 2008; Tan et al., 2008). Andra hade förstått vikten av god hälsa i ett 

långsiktigt perspektiv (Calder et al., 2011; Tan et al., 2008). 

Många drabbade kände däremot att de var fast i det förflutna och kunde inte gå vidare 

(Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008). En del hade fortfarande svårt att ta kontroll 

över tillvaron och behövde mer information för att rekonstruera traumatillfället 

(Forsberg et al., 2011; Doohan et al., 2013; Moi et al., 2008) men när pusselbitarna 

började falla på plats så upplevde de drabbade tillfredsställelse (Forsberg et al., 2011). 

Samtidigt fanns det en viss oro och ökad ångest när livet började återgå till det 

normala, till exempel när den drabbade skrevs ut från sjukhuset (Airosa et al., 2016; 

Ogilvie et al., 2016). Andra överlevare fick stora svårigheter att vistas ute i trafiken. 

De var oroliga, osäkra och rädda, inte bara för fordon utan även för ljud som påminde 

om traumat (Airosa et al., 2016; Forsberg et al., 2011; Doohan et al., 2013; Wieman et 

al., 2016). De upplevde en obehaglig känsla (Forsberg et al., 2011; Doohan et al., 

2013) och denna oro och ångest upplevdes vara väldigt utmattande (Forsberg t al., 

2011). I vissa fall ledde detta till självmordstankar (Wiseman et al., 2016). Ytterligare 

andra började tvivla på sig själva och fick låg självkänsla som följd (Ogilvie et al., 

2016).  

Somliga beskrev sömnproblem och mardrömmar som påtagliga efter traumat, vilket 

påverkade deras dagliga liv (Airosa et al., 2016; Forsberg et al., 2011; Doohan et al., 

2013; Moi at el., 2008; Wiseman et al., 2016). Samtidigt som mardrömmar kunde 

upplevas som obehagliga blev det för en del drabbade ett sätt att bearbeta händelsen 

(Moi et al., 2008).  

Det fanns en frustration över att vara beroende av andra (Chou et al., 2014; Moi et al., 

2008; Ogilvie et al., 2016) och vrede och frustration över att rehabiliteringen inte gick 

som de drabbade önskade och att begräsningar kvarstod (Moi et al., 2008; Ogilvie et 

al., 2016). En ekonomisk oro infann sig hos många av de drabbade (Chou et al., 2014; 

Wiseman et al., 2016). Skadorna och behandlingarna kunde vara svåra att hantera och 

det krävdes tålamod och uthållighet (Chou et al., 2014; Moi et al., 2008). Detta 

lidande kunde vara accepterat eftersom den drabbade visste att det skulle leda till 

förbättring (Moi et al., 2008). I andra fall kändes allt meningslöst och den drabbade 

kände sig oduglig (Wiseman et al., 2016).  

Det fanns en känsla av sårbarhet (Moi et al., 2008; Ogilvie et al., 2016; Wiseman et 

al., 2016). Men också en negativ känsla kring att andra såg ner på och tyckte synd om 
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den drabbade (Ogilvie et al., 2016). De drabbade beskrev sig själva som en börda för 

vänner och familj (Calder et al., 2011; Chou et al., 2014; Wiseman et al., 2016) 

eftersom ständig stöttning behövdes. De upplevde även en oro hos familjemedlemmar 

(Chou et al., 2014; Ogilvie et al., 2016). I vissa fall ledde traumat och dess 

konsekvenser till förändrade relationer till närstående. De drabbade trodde inte att 

traumat skulle leda till några långsiktiga konsekvenser, men det visade sig att 

rehabiliteringen tog längre tid än väntat (Wiseman et al., 2016).  

Avvikande mönster 

I kontrast till surrealism och kaos agerade några drabbade rationellt vid 

traumatillfället och visste precis vad som behövde göras för att minimera skador och 

lindra lidande (Doohan et al., 2013; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008). I 

Forsberg et al. (2011) beskrevs det hur en del passagerare blev lugna och pratade 

stillsamt med medpassagerare. En känsla av mening och ett lugn uppstod när den 

drabbade kunde hjälpa någon annan då fokus flyttades från det egna lidandet till den 

andres (Doohan et al., 2013; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Innan sökningarna påbörjades inringades de viktigaste sökorden för att kunna besvara 

syftet. De sökord som rangordnades som viktigast var survival, trauma och 

experience. Detta för att kunna få fram upplevelsen av att överleva ett trauma. Önskan 

var även att använda sökordet nursing för att kunna hålla sökningarna inom 

omvårdnadsvetenskap. Detta visade sig tyvärr inte vara möjligt i alla databaser som 

användes. Relevanta resultatartiklar föll bort och fokus hamnade på själva vårdandet 

istället för upplevelsen hos den drabbade. För att öka validiteten så har sökningar 

gjorts i flera olika databaser både med och utan omvårdnadsfokus (Henricsson, 2012). 

Cinahl har huvudsakligen inriktning på omvårdnadsforskning. PubMed och Medline 

innefattar till stor del forskning inom medicin, omvårdnad och odontologi. PsycInfo 

har mer inriktning på psykologisk forskning. (Forsberg & Wengström, 2015). 

Databaserna som användes har olika inriktning och kan ses som en styrka för arbetets 

reliabilitet (Henricsson, 2012). Artiklar med kvalitativa data valdes för att få fram 

upplevelser och därmed öka studiens trovärdighet. Därtill var alla artiklar 

vetenskapligt granskade, peer reviewed, vilket var viktigt för studiens pålitlighet 

(Henricson, 2012).  

De nio resultatartiklarna kom från fem olika länder. Tre av artiklarna var från Sverige, 

två Australien, en Norge, en Singapore och en från Taiwan. Detta gav ett globalt 

perspektiv, samtidigt som datan kunde jämföras med svenska förhållanden. Detta 

urval borde inte negativt ha påverkat resultatet eftersom erfarenheter vid stort trauma 
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förmodligen upplevs liknande, oberoende av var man bor. I artiklarna ingick kvinnor 

och män i åldrarna 16–79 år, vilket gav ett brett spann av deltagare.  

För att styrka den vetenskapliga kvaliteten på arbetet har Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod använts, se bilaga C. Endast 

resultatartiklar som fick grad I och II har använts. Att artiklar av kvalitativ grad II 

valdes att inkluderas kan ses som en svaghet för arbetets trovärdighet. Dessa valdes 

trots detta att inkluderas, då de väl speglade syftet att belysa upplevelserna hos 

traumaskadade. Ytterligare en svaghet kan anses vara att arbetet innehöll endast nio 

resultatartiklar. Eftersom artiklarna beskrev liknande upplevelser och gav en god 

överblick, ansågs ändå detta vara representativt för att empiriskt kunna belysa teorin. 

Arbetet har kontinuerligt korrekturlästs av handledaren som har gett konstruktiv och 

användbar kritik, något som Henricsson (2012) hävdar ger en ökad trovärdighet.  

En deduktiv ansats valdes, vilket innebar att en teori valdes som utgångspunkt för att 

se om den stämde in i empirin (Henricsson, 2012). I Henricsson (2012) framgår det 

att problemet med att utgå från en teori är att det sällan är möjligt att studera alla 

förekomster av ett fenomen. Därför gjordes ett noggrant urval av artiklar för att 

stämma överens med fenomenet som skulle studeras. Teorin som valdes var 

Rehnsfeldts (1999) Framåtskridande av lidande. Denna teori (Rehnsfeldt, 1999; 

Rehnsfeld & Eriksson, 2004) har tidigare använts för att beskriva upplevelserna vid 

katastrofer och därför ville författarna utforska om teorin gick att tillämpa på personer 

som blivit skadade i samband med stort trauma. För att stärka reliabiliteten lästes 

artiklarna flera gånger noggrant av båda författarna för att sedan jämföras 

(Henricsson, 2012). Därefter kategoriserades upplevelserna utifrån Rehnsfeldts teori 

(1999) samt olikheter noterades. Vid en deduktiv design är det även viktigt att 

reflektera över förkunskap inom det empiriska området, om studien är tillräckligt stor 

för att kunna dra rätt slutsats och om hypotesen eventuellt har förändrats under 

arbetets gång (Henricsson, 2012). Då förkunskap inte finns av att överleva trauma har 

detta inte påverkat skrivandet. Dock har upplevelser och krisreaktioner känts igen från 

att ha arbetat med traumapatienter som vårdats på akutmottagningar. Detta kan ses 

som en värdefull förförståelse vilket eventuellt kan ha ökat resultatets trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen att överleva ett stort 

trauma, utifrån Rehnsfeldts teori (1999) Framåtskridande av lidande. Studien visar 

både på styrkor och begränsningar med Rehnsfeldts teori (1999). Styrkor är att teorin 

ger en allmän bild av förväntade reaktioner efter en traumahändelse. Den beskriver 

något allmänmänskligt och kan på så sätt vara applicerbar oavsett tid och rum. 

Begränsningar med teorin är att det inte finns någon tydlig skiljelinje mellan faserna. 

Drabbade kan ha kvar delar av livsförståelsemörkret, trots att de nått en vändpunkt i 
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sitt lidande eller befann sig i en kamp där lidandet omvandlats till något mer 

uthärdligt. En annan begränsning är att det inte finns någon tydlig tidsram för faserna. 

En del drabbade var kvar i livsförståelsemörkret flera månader efter händelsen, medan 

andra hade gått vidare. Den här studien ger inte något tydligt svar på vad detta kan 

bero på. En förklaring skulle kunna vara att tidigare erfarenhet är en faktor som 

påverkar återhämtningsprocessen positivt, vilket antyds i Tan et al. (2008) studie. 

Människor är individuella och hanterar händelser på olika sätt vilket måste tas i 

beaktande, detta gör att det inte är lämpligt att generalisera.   

Livsförståelsemörkret och det outhärdliga lidandet som framgick i resultatet visade 

sig bestå av bland annat surrealism, förlust av kontroll och ett okontrollerat kaos, se 

tabell 3. Detta kaos som inträffar i direkt samband med en traumaskada stämmer 

överens med samtliga artiklar. Det är också förenligt med Cullbergs (2003) 

beskrivning av chockfasen. Förnekelse och regression är delar av den drabbades 

försvarsmekanism. Cullberg (2003) fortsätter beskriva krisförloppet med 

reaktionsfasen som en andra fas, vilket innebär att den drabbade nu börjar ta in det 

som hänt. Vanliga reaktioner i denna fas är sömnsvårigheter och skuldkänslor. Detta 

är också något som visar sig vara vanligt hos de drabbade som överlevt trauma 

(Doohan et al., 2013; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008). Rehnsfeldts teori (1999) 

överensstämmer med dessa upplevelser och krisreaktioner. Cullbergs (2003) tredje fas 

handlar om bearbetning och anpassning till den nya situationen. Den drabbade börjar 

acceptera det som hänt och ser framåt igen (Cullberg, 2003). Detta är också något 

som kännetecknar Rehnsfeldts teori (1999) och som framkom i litteraturstudien. De 

drabbade kom till en vändpunkt eller något avgörande som ledde till nya tag och ett 

återtagande av kontroll. Cullberg (2003) nämner som en sista fas att den drabbade 

vänder sig helt mot framtiden, blickar framåt och ser nya möjligheter, tar nya tag och 

det kan ske sociala förändringar. Cullberg (2003) kallar denna fas för 

nyorienteringsfasen. Detta kan ställas i kontrast till hur Rehnsfeldt (1999) benämner 

livet efter traumat. Han nämner livets kamp och ett uthärdligt lidande. Detta kan anses 

som pessimistisk men samtidigt som en mer realistisk syn, eftersom livet många 

gånger består av både negativa och positiva upplevelser.  

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) tar upp begreppen livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Dessa begrepp kan ställas i relation till Rehnsfeldt 

teori (1999). Livslidandet handlar om att livet och olika händelser en person råkar ut 

för leder till ett lidande och ett hot av identiteten. Det blir en brytningspunkt i livet, 

där rädslan inför framtiden är stor (Eriksson, 1994). Livslidandet i relation till 

livsförståelsemörkret kan sägas ha viss koppling. Förlust av kontroll och avsaknad av 

förståelse inför en stor traumaskada kan leda till ett livslidande, där den drabbade för 

tillfället inte kan se någon väg ut. Rädslan inför ett överhängande hot om att livet är i 

direkt fara är en signifikant känsla både för livsförståelsemörkret och livslidandet. 

Sjukdomslidandet är det lidande som är kopplat till sjukdomen, dess symptom och 

behandling (Eriksson, 1994). I relation till resultaten i artiklarna var också rädslan 

inför att bli funktionshindrade en del av livsförståelsemörkret. Detta kan ses som en 
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form av sjukdomslidande och hör samman med samhällets syn på funktionshindrade 

personer. Vårdlidande är det lidande som förorsakas av vården och har sitt ursprung i 

den kunskap eller okunskap som vårdpersonalen innehar, samt resultaten ur dessa 

handlingar (Eriksson, 1994). Vårdlidande kan kopplas till lidandets kamp, eftersom 

sjukdomen i sig innebär en frustration över att vara i en beroendeställning av andra. 

Vårdlidandet kan förorsakas av en oförståelse och oförmåga hos vårdpersonal att 

lyssna till patientens behov (Eriksson, 1994). Vårdlidandet kan också ställas i relation 

till fasen vändpunkten och en positiv eller negativ utgång av vändpunkten, beror på 

om vårdpersonal är villiga att vara öppna och lyssna till patienten.  

Ett fynd som gjordes var det rationella beteendet hos de drabbade i det akuta 

traumatillfället och som placerades som avvikande mönster, se tabell 2. Det egna 

lidandet åsidosattes och hjälp gavs för att lindra andras lidande (Doohan et al., 2013; 

Forsberg et al., 2011; Moi et al., 2008). Detta visade sig vara svårt att tillämpa på 

Rehnsfeldts teori (1999). Teoretiskt borde den drabbade befinna sig i första fasen, 

livsförståelsemörkret där kaos råder. Den drabbade innehar ett oväntat lugn som tyder 

på att situationen är under kontroll, vilket betyder att lidandets kamp har inletts. 

Dessutom kan situationen ses som den andra fasen, det mänskliga mötet, eftersom två 

individer möts och stöd ges. I tidigare forskning kring tsunamioffrens reaktioner 

(Råholm, Arman & Rehnsfeldt, 2008) beskrivs, i likhet med studierna av Doohan et 

al. (2013), Forsberg et al. (2011) och Moi et al. (2008) en vilja att hjälpa varandra 

direkt i samband med händelsen. Råholm et al. (2008) tar dock inte upp anledningen 

till detta. Att hjälpa någon annan kan ge en känsla av kontroll i en okontrollerbar 

situation. Detta styrker ytterligare att faserna i Rehnsfelts teori (1999) kan vara 

flytande och den drabbade kan befinna sig i olika faser under samma tidsperiod.  

Den här studien bekräftar tidigare forskning som menar att det finns en okunskap i 

hur sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal ska hantera traumadrabbade 

(Richmond et al., 2000; Todahl et al. 2014). Dessutom finns det brist på vägledning, 

samt att motsägelsefull information ges (Richmond et al., 2000). Det är värt att 

diskutera upplevelser att inte få det stöd som behövs eller förväntas av 

sjukvårdspersonalen (Doohan et al., 2014; Ogilvie et al., 2016; Tan et al., 2008; 

Wiseman et al., 2016). Om man ser på det otillräckliga stödet som upplevdes, med 

Rehnsfeldts teori (1999) i åtanke, är en möjlig slutsats att livförståelsemörkret blir en 

mer utdragen fas än vad som är nödvändigt. Sjuksköterskans ansvar är att ge stöd och 

enligt International Council of Nurses (2017) etiska kod ska den unika individen få 

evidensbaserad information och stöd som är lämplig och begriplig för mottagaren. 

Känslan av att tappa kontrollen var gemensamt hos många traumadrabbade (Airosa et 

al., 2016; Doohan et al., 2014; Forsberg et al., 2011; Ogilvie et al., 2016). Råholm et 

al. (2008) styrker detta då även tsunamioffren i Thailand upplevde en förlust av 

kontroll över livet (Råholm et al., 2008). Detta kan ses som en mänsklig reaktion 

oberoende vidden av traumat. Enligt Hammarlund (2012) kan akut stress påverka 
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känslan av att tappa kontrollen, vilket tydligt framkom i resultatet. Fakta visar att 

sömnen är av stort värde när det gäller kris- och stresshantering (Währborg & Iliste, 

2009). I resultatet framgår att många drabbades av sömnsvårigheter (Airosa et al., 

2016; Forsberg et al., 2011; Doohan et al., 2013; Moi et al., 2008; Wiseman et al., 

2016), vilket således leder till ytterligare ohälsa. Kyle, Espie & Morgan (2010) visar i 

sin studie angående sömnsvårigheter att individerna som led av insomnia upplevde 

ohälsa i form av svaghet, kognitiv försämring, sjukdomskänsla, oro och illamående. 

Hoffman (2003) hävdar att sömnsvårigheter kan leda till sämre livskvalité och 

depression. Därför är angeläget att de som överlever trauma kan få hjälp och stöd i att 

hantera sina sömnbesvär så att hälsan kan bibehållas och helst förbättras. Det krävs att 

sjuksköterskan informerar och utbildar den drabbade om vikten av att sova och även 

hur sömnen kan förbättras (Hoffman, 2003). 

Det är anmärkningsvärt att se hur traumat kunde påverka de drabbade positivt och till 

att livet blev bättre och rikare (Calder et al., 2011; Forsberg et al., 2011; Moi et al., 

2008; Tan et al., 2008). Det ligger en inre mental styrka i detta (Moi et al., 2008), 

något som Gustafsson, Persson och Amilon (2002) bestyrker. De hävdar att ett 

positivt tänkande och användning av inre styrkor och resurser bidrar till acceptans och 

därmed välmående. Arman och Rehnsfeldt (2012) menar att lidandet som uppstår och 

bejakas bidrar till något positivt och kan ge mening i livet.  

  



 

 23 

Tabell 4: Litteraturstudiens bidrag till Rehnsfeldts teori (1999) –  

Framåtskridande av lidande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusion 

Slutsatser från detta arbete tyder på att teorin om framåtskridande av lidandet är 

värdefull för personer som jobbar med traumaskadade. Information om känslor som 

kan uppkomma i samband med och efter en traumaskada är viktigt för den drabbade. 

Det behövs mer forskning som sträcker sig under längre tidsperioder för att kunna 

följa utvecklingen av de drabbades liv. Resultatet visar tydligt att trauma påverkar den 

drabbade och att kampen tillbaks till det uthärdliga lidandet är mångfacetterad. Det 

framkommer att stöd och mellanmänskliga möten är viktiga för rehabiliteringen vilket 

innebär att det bör finnas någon i närheten som lyssnar och förstår. Det upplevda 

traumat är något individuellt och bör bemötas därefter.     

Det finns inte någon bestämd tidsram för faserna i Rehnsfeldts teori (1999). Resultatet 

visar att faserna emellanåt smälter samman. Livsmörkret kan infinna sig även hos de 

som gått vidare och befinner sig i kampen eller i det uthärdliga lidandet. Det är svårt 

att säga hur lång tid det behövs för att bearbeta traumat och gå vidare i respektive fas. 

Däremot är teorin användbar för att öka förståelsen för hur det är att överleva ett stort 

trauma. Genom teorin Framåtskridande av lidande (Rehnsfeldt, 1999) finns det goda 

 Fas 1 Fas 2 Fas 3 

Rehnsfeldt (1999). Livsförståelsemörker Vändpunkt 
Lidandet 

mottages 

Rehnsfeldt & 

Eriksson (2004). 
Outhärdligt lidande Mänskligt möte Lidandets kamp 

Arman & Rehnsfeldt 

(2012). 

Total avsaknad av 

förståelse 

Besöka 

olycksplatsen 

Glimt av 

befrielse 

Liljengren & Stenzel 

(författarna). 

Surrealism 

Förlust av kontroll 

Okontrollerat kaos 

Skuld, ilska och 

rädsla 

 

Besöka 
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Dela 

erfarenheten och 

samtala 

Stöd 

Otillräckligt 

stöd 

Nya perspektiv 

Ta tillbaka 

kontrollen 

Tacksamhet 

Fast i det 

förflutna 

Frustration 

Sårbarhet 

Mardrömmar 

 
 Lindra andras 

lidande  
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möjligheter att finna vidare belägg för att skapa resurser för ett ökat stöd till 

traumaoffer. 

 

Klinisk implikation 

Bemötande av den drabbade efter ett stort trauma är av stor vikt för att öka 

välbefinnandet och även förtroendet för sjukvården. Teorin Framåtskridande av 

lidande förklaras med orden livsförståelsemörker – outhärdligt lidande, vändpunkt – 

mänskligt möte och lidandets kamp – uthärdligt lidande. Dessa kan möjligen 

underlätta förståelsen för vad drabbade av stora trauma går igenom. Sjuksköterskan 

måste se den drabbade, lyssna och kunna ge relevant information. En ökad förståelse 

för upplevelsen av hur det är att överleva ett trauma kommer förhoppningsvis att ge 

sjuksköterskan en bättre handlingsberedskap och ökad förståelse. Sjuksköterskan ska 

våga lyfta frågan om den drabbades lidande och kunna implementera denna kunskap i 

vården. Detta för att skapa en långsiktig förståelse för hur det är att överleva ett stort 

trauma och lidandet som detta medför. För att minska lidandet hos den drabbade 

krävs ett professionellt omhändertagande och adekvat krisstöd. Den unika individens 

behov måste mötas för att förebygga psykisk ohälsa och därmed minska lidandet, eller 

göra lidandet uthärdligt.
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BILAGA A  

 

Bilaga 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo Medline 

Överlevnad Surviv* (fritext) 
Survival (MeSH 

term) 
Survival (fritext) 

Survival (MeSH 

term) 

Återhämtning  Recovery (fritext) 
Recovery 

(thesaurus) 

 

Trauma Trauma (fritext) Trauma (fritext) Trauma (thesaurus) Trauma (fritext) 

Olycka   
Accident 

(thesaurus) 

 

Erfarenhet Experience (fritext) Experience (fritext) Experience (fritext) Experience (fritext) 

Kvalitativ Qualitative (fritext) Qualitative (fritext) Qualitative (fritext) Qualitative (fritext) 

Omvårdnad  
Nursing (MeSH 

term) 
Nursing (thesaurus) 

 



BILAGA B  

 

 Bilaga 2: Sökhistorik 

*Dubbletter  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

14/3 Cinahl 

Surviv* AND trauma AND 

experience AND qualitative 57 13 3 3 

14/3 Cinahl 

Surviv* AND trauma AND 

experience AND qualitative AND 

nursing 5 2 0 0 

14/3 PubMed 

(Survival OR recovery) AND 

trauma AND experience AND 

qualitative AND nursing 42 15 4 4 

14/3 Medline 

Survival AND trauma AND 

experience AND qualitative 24 7 0 0 

14/3 Medline 

Survival AND trauma AND 

experience AND qualitative AND 

nursing 4 0 0 0 

14/3 PsycInfo 

(Survival OR recovery) AND 

(trauma OR accident) AND 

experience AND qualitative AND 

nursing 50 9 2 (1*) 2 (1*) 



BILAGA C  

 

Bilaga 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Airosa, F., Arman, M., Sundberg, T., Öhlén, G., & Falkenberg, T. (2016). Caring touch as a 

bodily anchor for patients after sustaining a motor vehicle accident with minor or no physical 

injuries - a mixed methods study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16, 106. 

doi:10.1186/s12906-016-1084-2 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Utforska och beskriva upplevelsen av smärta och andra viktiga faktorer efter att ha varit med om 

en olycka med motorfordon och ådragit sig mindre fysisk skada, eller ingen alls. De vill också 

utvärdera om taktil massage eller omsorgsfull beröring kunde hjälpa dessa patienter. 

Metod:  

Design 

Mixad metod bestående av kvantitativa data utifrån mätinstrument såsom VAS och 

självskattningsformulär. Kvalitativa data insamlades genom djupgående intervjuer i 

fenomenologisk design 

Urval Deltagarna var tvungna att vara minst 18 år. De skulle ha kommit in till akutmottagning efter att 

ha varit med om en motorfordonsolycka. Deltagarna skulle också vara kognitivt fungerande och 

svenskkunniga. 

Datainsamling Efter sex månader fick patienterna fylla i enkäter. Mätningar i visuell analog skala gjordes, sense 

of coherence scale, impact of event scale och european quality of life instrument. Tre månader 

efter olyckan genomfördes djupgående intervjuer med öppna frågor. 

Dataanalys Texterna från intervjuerna analyserades med hjälp av Systematic Text Condensation och analysen 

genomfördes med hjälp av Giorgis metod i fyra steg. I det första steget skapades en överblick av 

texterna genom läsning. Andra steget togs meningsbärande enheter i texterna ut och skapade 

koder. I tredje steget togs de viktigaste koderna ut och skapade koncept. I fjärde steget blev 

slutprodukten till med de viktigast tematiska koncepten  

 

Bortfall 124 inbjöds att delta i studien och 41 accepterade inbjudan. 

Slutsats Att vara med om en motorfordonsolycka innebar att den drabbade fick emotionella och fysiska 

reaktioner. De hade känt sig övergivna efter att sjukhuset hade förklarat dem som friska. Trots 

mindre kvarstående fysiska skador i samband med olyckan kunde patienter berätta om smärta som 

kvarstod lång tid efter händelsen. De kände sig mer oroliga och stressade efter det som hänt. 

Omsorgsfull beröring minskade smärtan och gav positiva effekter på den levda kroppen. Både på 

ett fysiskt och fysiskt plan.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 82% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Calder, A., Badcoe, A., & Harms, L. (2011). Broken bodies, healing spirits: road trauma survivor's 

perceptions of pastoral care during inpatient orthopaedic rehabilitation. Disability & 

Rehabilitation, 33(15/16), 1358-1366. doi:10.3109/09638288.2010.532280 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att identifiera traumaskadades upplevelser av andligt stöd i återhämtningsfasen.  

Metod:  

Design 

Mixad metod design, bestående av kvalitativa data i form av intervjuer och kvantitativa data i 

form av frågeformulär.     

 

Urval Patienter som varit inlagda på ortopedisk avdelning på sjukhus som vårdats under ett visst 

behandlande team (Multi-Trauma Orthopaedic, MTO).   

Datainsamling Intervju med semistrukturerade frågor samt frågeformulär med flervalsalternativ. 

Dataanalys Den kvantitativa datan har analyserades med hjälp av SPSS 15 och den kvalitativa datan 

analyserades genom mjukvaroprogrammet NVivo. 

Bortfall Av 41 tillfrågade svarade 21 patienter (en respons på 51%) och 19 av dessa fyllde i även 

formuläret Posttraumatic Gowth Inventory (PTGI). 

Slutsats Det framkom att deltagarna i studien uppskattade att ha en präst att tala med oavsett om de var 

troende eller inte. Att ha någon tillgänglig som verkade förstå och inte var familjemedlem eller del 

av sjukvårdspersonalen var en viktig tillgång. Samtalen gav en känsla av lättnad och prästen sågs 

som en kontakt till världen utanför under tiden de var inskrivna på sjukhuset. Prästen hjälpte även 

flera av deltagna att motivera till rehabilitering och om spirituella frågor som framkommit efter 

kraschen och problem med depression.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II, 77% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Chou, P., Chien, C., Lee, B., Bai, Y., & Hung, C. (2014). Early recovery experience of patients 

with injury in Taiwan. Journal of Nursing Scholarship: An Official Publication of Sigma Theta 

Tau International Honor Society of Nursing, 46(4), 245-252. doi:10.1111/jnu.12084 

Land  

Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte Syftet var att fylla kunskapsgapet av upplevelsen efter att ha varit med om ett medel till svår 

traumaskada. Detta kort tid efter olyckan (under sjukhusvistelsen). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Djupgående intervjuer med explorativ fenomenologisk design. 

 

Urval Patienter över 20 år med en Injurity Severity Score på 9 (medelsvår) eller högre och varit med om 

trafikolycka. 14 patienter valdes ut. 

Datainsamling Semistrukturerade djupgående intervjuer. 

Dataanalys Colaizzis metod i en sjustegs process användes för att analysera data. I steg ett lästes datan 

noggrant igenom. Viktiga meningar ströks under i steg två.  Gemensamma 

upplevelsebeskrivningar formade underteman i steg tre. I steg fyra undersöktes relationen mellan 

underteman. I steg fem generaliserades alla teman. I steg sex formades teman som behandlade 

tidiga beskrivningar av återhämtning. I steg sju fick deltagarna ta del av teman för att kunna ge 

bekräftelse.  

Bortfall Inget. 

Slutsats Patienterna beskrev den svåra smärtan i samband med skadan. Efter skadan beskrev patienterna att 

de upplevde sig som en börda för familjen, som nu var tvungna att ta hand om dem. Det fanns oro 

för hur lång tid det skulle ta att bli frisk och om det överhuvudtaget var möjligt. De flesta kom 

efterhand till insikt med skadorna behövde tid att läka. De använde sig av olika metoder för att 

klara sig igenom processen och försöka läka så snabbt som möjligt, som träning och bra kost. De 

försökte också hitta förklaringar till det som hänt och många trodde att händelsen inträffat på 

grund av hur de levt sina liv tidigare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Doohan, I., & Saveman, B. (2014). Impact on life after a major bus crash - a qualitative study of 

survivors' experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(1), 155-163. 

doi:10.1111/scs.12040 

Land  

Databas 

Sverige. 

Cinahl, PsycInfo. 

 

Syfte Syftet var att beskriva och analysera de icke fysiologiska upplevelserna hos överlevarna från en 

busskrasch med dödlig utgång och de senare effekterna på de deras liv.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Beskrivande karaktär med innehållsanalys. 

Urval De 56 överlevande från en busskrasch. 

Datainsamling Semistrukturerad telefonintervju. 

Dataanalys Dataanalysen baserades på texterna från telefonintervjuerna. Alla intervjuer behandlades 

likvärdigt oavsett den fysiska skadan. Det skapades en kärnkategori som delades upp i två 

kategorier samt ytterligare åtta underkategorier. 

Bortfall Inget. 

Slutsats Passagerarnas liv påverkades i större utsträckning på ett icke-fysiologisk plan, än de fysiska 

skadorna de ådrog sig i samband med kraschen. Passagerna uppvisade en mängd känslor samband 

med och efter olyckan. Det varierade från känslor av ilska, ångest, skuld, rädsla, försoning och 

gemenskap. Effektivt formellt och informellt krisstöd visar sig vara grundläggande. Passagerarna 

var i behov av professionellt stöd men huvudsakligen gavs stöd av familjemedlemmar. Individuell 

uppföljning är av behov för att avgöra vilket stöd som behövs och familjemedlemmar behöver bli 

informerade om hur de bäst kan ge stöd.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I, 94% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
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Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Forsberg, R., & Saveman, B-I. (2011). Survivors' experiences from a train crash. International 

Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, (4), 8401. doi:10.3402/qhw.v6i4.8401 

Land  

Databas 

Sverige. 

PsycInfo. 

 

Syfte Syftet med studien var att undersöka de överlevandes upplevelser i samband med en tågolycka.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys.  

 

Urval Fjorton av passagerna som överlevt tågolyckan, tolv kvinnor och två män. 

Datainsamling Personliga intervjuer med semistrukturerade frågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant. Sammanlagt intervjuades 14 passagerare. 

Dataanalys Den transkriberade texten lästes flera gånger av båda författarna och analyserades med induktiv 

innehållsanalys, vilket innebär att texten själv genererar idéer för koncept och teman. Texten 

kodades och tre underteman skapades. 

Bortfall 14 av 65 inbjudna deltog. 

Slutsats Passagerare som hade varit inblandade i tågolyckan hade upplevt stor sårbarhet, hot inför att 

förlora livet och en känsla av att tappa kontrollen. Studien visade på att det uppstod ett ömsesidigt 

beroende mellan passagerarna som ledde till att fokus låg på att hjälpa andra på plats. På detta sätt 

återfick de överlevande känslor av att ha kontroll över sin situation och kunde bevara ett lugn i 

kaoset. Behovet av familj, vänner och kolleger passagerare under hela återhämtningsprocessen 

visade sig vara avgörande.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 96% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Moi, A., & Gjengedal, E. (2008). Life after burn injury: striving for regained freedom. Qualitative 

Health Research, 18(12), 1621-1630   

Land  

Databas 

Norge. 

PsycInfo 

Syfte Syftet är att utforska och beskriva livskvaliteten hos patienter som råkat ut för en svår brännskada. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.   

Fenomenologisk design. 

Urval Deltagarna var tvungna att vara minst 18 år. De skulle ha upplevt svår brännskada enligt American 

Burn Associations kriterier. De skulle inte tidigare ha lidit av svåra mentala problem och skadan 

skulle inte vara självförvållad. 

Datainsamling Ostrukturerade djupgående intervjuer. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes i fem steg. I steg ett lästes intervjuerna igenom och anteckningar 

skrevs ner, för att få en överblick I steg två lästes datan igenom igen för att hitta livserfarenheter. I 

steg tre valdes bärande meningar ut. I steg fyra valdes bland de bärande meningarna ut meningar 

som stämde för alla intervjuer. I steg fem användes mjukvaruprogrammet Nvivo användes för att 

behandla och dela in datan i teman och underteman.  

Bortfall Inget. 

Slutsats Deltagarna kände att de hade fått en ny insikt om livet efter olyckan. De balanserade mellan att 

acceptera det som inte kunde ändras och försöka ändra på det som var förändringsbart. Processen 

av acceptans handlade om uthållighet, gällande sorg och förlust. Erkänna sin sårbarhet och 

tacksamhet för att ha överlevt. Förändring handlade om att ändra värderingar och sluta jämföra sig 

med andra. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II (71%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

metod. 
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Referens Ogilvie, R., Foster, K., McCloughen, A., & Curtis, K. (2016). The injury trajectory for young 

people 16–24 years in the six months following injury: A mixed methods study. Injury, 47(9), 

1966-1974. doi:10.1016/j.injury.2016.04.037 

Land  

Databas 

Australien. 

PubMed. 

Syfte Syftet är att svara på frågan: På vilka sätt har skadade unga människors erfarenheter och 

självständighet under de första sex månaderna påverkats av sin skada, stöd från familjen och 

hälso- och sjukvården? 

Metod:  

Design 

Beskrivande mixad metod design bestående av kvalitativa och kvantitativa data. Studien lade 

framförallt tonvikt på kvalitativa data.  

Urval Tolv ungdomar i en ålder mellan 16- 24 år som råkat ut för en allvarlig traumatisk olycka som 

krävt avancerad akutsjukvård inom Australiens huvudstadsområde (ACT).  

Datainsamling Den kvantitativa datan hämtades från två register för att fastställa förekomsten, skadekaraktären 

och behandlingsresultat av större traumatiska skador som uppkommit inom ACT. Den kvantitativa 

datan såsom skademönster och demografisk information samlades in (Fas 1). Den kvalitativa 

datan samlades in genom personlig intervju med ungdomarna först under sjukhusvistelsen sedan 

mellan tre-sex månader senare. En personlig intervju hölls även med en familjemedlem under den 

unges sjukhusvistelse (Fas 2). 12 patienter valdes ut för intervju.  

Dataanalys Data från Fas 1 och Fas 2 samlades in, transkriberades och kodades för att finna teman och 

mönster. Data som samlats in från Fas 1 återanalyserades efter det att data från Fas 2 samlats in. 

Detta för att den kvantitativa delen skulle stämma överens med de teman och beskrivningar av 

upplevelser som uppstått i Fas 2. 

Bortfall Det blev ett bortfall på fem patienter. 

Slutsats Studien identifierade hur unga personer uppfattade sina traumaskador, liksom den tid som 

tillbringats på sjukhus, vilket intryck händelsen gav.  Faktorer som påverkade upplevelsen var 

skadans svårighetsgrad, längd på sjukhusvistelsen och vilket kön patienten hade. En svårare skada 

ledde ofta till större emotionell påverkan. På samma sätt ledde en längre sjukhusvistelse ofta till 

mer frustration. Männen distraherade sig generellt sätt i större utsträckning med teknologi, medan 

kvinnorna hanterade situationen genom att omge sig med anhöriga och människor de kunde prata 

med. De patienter som blev inlagda på en intensivvårdsenhet såg det som en markör för hur 

allvarlig situationen varit. Ilska och frustration var känslor som beskrevs i samband med 

rehabiliteringsprocessen.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I, 83% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
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Referens Tan, K. L., Lim, L. M., & Chiu, L. H. (2008). Orthopaedic patients' experience of motor vehicle 

accident in Singapore. International Nursing Review, 55(1), 110-116. doi:10.1111/j.1466-

7657.2007.00581.x 

Land  

Databas 

Singapore. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheten hos ortopediska patienter som blivit skadade i 

motorfordonsolyckor, från olyckstillfället till sex månader efter utskrivning från sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med djupgående intervjuer. 

Kvalitativ naturalistisk förfrågan enligt Lincoln och Guba. 

 

Urval Sex patienter som alla varit med om en motorfordonsolycka i Singapore. De skulle ha ådragit sig 

muskel- och skelettskada. Patienterna skulle ha varit inlagda minst fem dagar, samt vara över 21 

års ålder.   

Datainsamling Fyra patienter togs ut genom avsiktligt urval. Genom snöbollseffekt inkluderades ytterligare fyra 

patienter. Personliga djupgående intervjuer genomfördes som spelades in och senare 

transkriberades ordagrant. Deltagarna intervjuades separat.  

 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes i enlighet med Miles & Hubermans metod för kvalitativ analys. Detta 

innefattade tre huvudprocesser: Uppställning av data, reducering av data och tolkning av data. 

Gemensamma meningar från intervjuerna som belyste nyckel idéer togs ut och skapade teman. 

Liknande teman bildade slutligen fyra större kategorier.  

Bortfall Två patienter föll bort på grund av familjeskäl.  

Slutsats Rehabiliteringen efter en motorfordonsolycka var en komplex och individuell process. Studien gav 

en ökad förståelse för ortopediska patienter som erfarit en motorfordonsolycka. I studien beskrevs 

den oro och chock som händelsen innebar. Deltagarna beskrev också sjukhusupplevelsen där de 

hade fått blandat bemötande av personal. Slutligen beskrevs vad som hade hjälpt patienterna att 

klara av situationen. Flera upplevde att de hade utvecklats som människor på grund av händelsen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 95% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
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Artikel 9 

Referens Wiseman, T., Foster, K., & Curtis, K. (2016). The experience of emotional wellbeing for patients 

with physical injury: A qualitative follow-up study. Injury, 47(9), 1983-1989. 

doi:10.1016/j.injury.2016.03.021 

Land  

Databas 

Australien. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att få förståelse för emotionellt välmående hos patienter med höga nivåer av emotionell 

smärta efter skada, och för att bestämma deras stödbehov. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med djupgående intervjuer. 

Urval De personer som valdes ut för intervjuer hade mild, svår eller extremt svår poäng enligt 

Depression Anxiet Scale Score. 

Datainsamling Intervjuer 14 deltagare. Uppföljning efter tre och sex månader. 

Dataanalys Analys genomfördes i en sex stegs process enligt Braun och Clarks metod för tematisk analys. I 

steg ett gjorde sig författarna bekanta med datan. Steg två skapades preliminära koder. I steg tre 

söktes teman. I steg fyra såg man över teman och förfinade dem. I steg fem beskrevs och sattes 

ytterligare etikett på teman och de slutgiltiga teman valdes ut. I steg sex skrev författarna ner hur 

teman passade ihop och deras relation till forskningsfrågorna. 

Bortfall Inget angivet. 

Slutsats Stöd som patienten fick efter skadan hade en direkt effekt av hur väll patienten kunde hantera 

skadan. Mer fokus på den känslomässiga aspekten och ett holistiskt perspektiv hos 

hälsosjukvården skulle förbättra vården för skadade patienter. Skadade patienter och deras familj 

eller stödpersoner skulle ha stor nytta av att det gjordes en mental utvärdering efter utskrivning. 

De bör därefter få korrekt hjälp och inom en kort tidsram kunna bli hänvisade till hjälp om de 

uppvisar negativa känslor efter skadan. Tidiga insatser för att hjälpa emotionellt utsatta efter skada 

kan förebygga självmord och mentala problem, speciellt för skadade män.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
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Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet 
”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. 
Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 

  

 

Poängsättning 0 1 2 3  

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas  1/3  2/3  Samtliga   

Introduktion  Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven   

Syfte  Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt   

Metod  
    

 

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant  Relevant    
Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig)  
Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig   

Triangulering  Saknas  Finns     
Urval (antal, beskrivning, 

representativitet)  
Ej acceptabel  Låg  Medel  God   

Personer lämpliga för studien  

Ej undersökt  Liten andel  Hälften  Samtliga   

Bortfall  Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 %   

Bortfall med betydelse för resultatet  Analys 

saknas / Ja  Nej  

  

 

Kvalitet på analysmetod  Saknas  Låg  Medel  Hög   

Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna     

Resultat  
    

 

Frågeställning besvarad  Nej  Ja     
Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc)  
Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

 

 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc)  
Ej acceptabel  Låg  Medel  God   

Diskussion  
    

 

Problemanknytning  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig   

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  
Saknas  Låg  God  

 

 

Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God   

Slutsatser  
    

 
Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses)  
Slutsats 

saknas  Låg  Medel  God   

Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas     

Total poäng (max 48 p)  p  p  p  p   

    P  

    %  

    Grad  
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