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Sammanfattning 

Bakgrund: Att vårda patienter i akuta skeden innebär ofta en kaotisk situation som är 

känslomässigt påfrestande för både sjuksköterskan och patienten. Eftersom man som 

sjuksköterska inom akutsjukvården utsätts för många känslomässiga reaktioner 

samtidigt som allt fokus ska läggas på patienten är risken stor att arbetssituationen blir 

orimlig. Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av akut omvårdnad av 

patienter med trauma ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: Studien genomfördes 

som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultatet baserades på tio 

vetenskapliga artiklar som visade att sjuksköterskor upplevde akut omvårdnad av 

patienter med trauma som ett svårt och stressigt arbete som oftast ledde till olika 

stressymtom som exempelvis utbrändhet, personlig stress, posttraumatisk 

stressyndrom och sekundär traumatisk stress. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde det 

känslomässigt svårast att behandla unga trauma patienter samt släktingar eller 

kollegors släktingar. Yngre oerfarna sjuksköterskor reagerade oftast starkare på 

trauma situationerna än vad erfarna sjuksköterskor gjorde.
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Abstract 

 

Background: Caring for patients in trauma situations is often emotionally stressful 

for both the nurse and the patients. Since nurses in the emergency care often deal with 

emotional reactions while al the focus must be on the patient, there is a great risk that 

the work situation will be unsustainable. The purpose of the literature study was to 

elucidate experiences of trauma care from nurse’s perspective.  

Method: The study was designed as a structured literature review with an inductive 

approach. The result was based on ten scientific articles and showed that nurses 

experiences of trauma care was difficult and stressful and usually led to various stress 

symptoms such as burnout, personal stress, posttraumatic stress syndrome and 

secondary traumatic stress. Conclusion: The nurses found it emotionally difficult to 

treat young trauma patients as well as relatives or colleagues’ relatives. The younger 

inexperienced nurses usually responded stronger to the trauma situations than the 

experienced nurses did.  
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Inledning 

En händelse där en patient visar uppenbar eller misstänkt livshotande skada eller där 

det finns risk för kvarstående funktionsnedsättning i samband med skada benämns 

som trauma (SweTrau, 2019). Enligt Socialstyrelsen (2019) är trauma världens sjunde 

vanligaste dödsorsak, med ungefär fem miljoner dödsfall per år, där främst unga är 

drabbade. Av alla personer som vårdas på sjukhus i Sverige varje år på grund av 

skada är majoriteten på grund av fallolyckor. År 2012 avled cirka 300 personer i 

trafiken i Sverige. Omkring 2 300 personer drabbades av svåra skador och omkring 

13 000 personer drabbades av lindrig personskada (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Enligt Johnsson och Segesten (2004) finns det i de flesta västländer en liknande 

struktur för traumalarm, att ambulans kommer till skadeplatsen och utför en 

bedömning. Vid utryckning till ett trauma förbereder sig ambulanspersonalen genom 

både mentala och praktiska handlingsplaner. Där diskuterar teamet tänkbara scenarier, 

fördelning av arbetsuppgifter och nödvändig utrustning för att kunna arbeta med 

största möjliga effektivitet på plats och innan ankomst till en akutmottagning (Jonsson 

& Segesten, 2004). Vidare skriver Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekebergh (2010) att 

akutsjukvård är den medicinska specialitet som innefattar akuta, oplanerade patienter 

med skador som kräver omedelbar vårdinsats både prehospitalt och hospitalt 

(Elmqvist et al., 2010). Att jobba inom akutsjukvård upplevs oftast som givande men 

innebär även vissa hälsorisker. Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt 

ansträngande, eftersom det innebär stor stress där arbetet innefattar oregelbundna 

arbetstider, omedelbar beredskap, arbete under tidspress och förmåga att hantera 

allvarliga situationer med lidande och död (Strerud et al., 2006). Sjuksköterskor ska 

visa ett yttre lugn och en trygghet, i en många gånger kaotisk situation som behöver 

struktur. Därför ställs höga krav på sjuksköterskorna som ofta jobbar i svåra 

förhållanden och i en utsatt miljö (Elmqvist et al., 2010).  
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Bakgrund  

Definitioner  

 

Prehospital och hospital akutsjukvård 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är ambulanssjukvård en gren av prehospital vård, det 

vill säga vård som bedrivs innan patienten kommer till sjukhuset. En ambulans ska 

bemannas av två vårdutbildade personer. Oftast är en av ambulanspersonalen 

specialistutbildad sjuksköterska, vanligen anestesi eller ambulanssjuksköterska. Att 

vara specialistutbildad inom ambulansen är inget formellt krav, däremot måste en av 

personalen i ambulansen vara legitimerad för att kunna administrera läkemedel. I 

dagens ambulanssjukvård i Sverige arbetar därför en sjuksköterska och en 

ambulanssjukvårdare eller två sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2009). När behovet av 

ambulans är klarlagt bedöms ambulansbehovets brådska (prioritet) på grundval av 

händelse eller symtom. Vid utgående larm från en larmcentral ska enligt 

Socialstyrelsen (2009) prioritet ett vara akuta livshotande symtom eller olycksfall, 

prioritet två ska vara akuta men inte livshotande symtom och prioritet tre ska vara 

övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms 

påverka patientens tillstånd (Socialstyrelsen, 2009).  

Enligt Ericson, E och Ericson, T (2017) skapades akutmottagningar för att dygnet runt 

kunna erbjuda välfungerande akutsjukvård. På en akutmottagning ställs höga krav på 

personalens medicinska och omvårdnadsmässiga kompetens, besluts- och 

samarbetsförmåga, förmåga till prioritering och stresstålighet, för att patienter snabbt 

ska få en säker omvårdnad. Beslut inom akutsjukvården tas ofta under tidspress och 

ibland med kortfattad information och det krävs därför ett noggrant och väl 

fungerande samarbete mellan sjukvårdspersonalen. Akutsjukvård är ett 

verksamhetsområde som står inför betydande förändringar i syfte att förbättra vård 

mötet, tillgodose personens vårdbehov och motsvara samhällets förväntningar på en 

god, säker och tillgänglig vård (Ericson, E & Ericson, T, 2017).  

Enligt Ericson, E och Ericson, T (2017) är den viktigaste uppgiften för en 

sjuksköterska på en akutmottagning att prioritera bland patienterna. Det används ett 

turordningssystem som kallas triage vilket innebär att man prioriterar patienterna efter 

medicinsk angelägenhetsgrad. De mest sjuka patienterna går alltid först. Vidare 

beskriver Göransson, Ehnfors, Fonteyn och Ehrenberg (2008) att en tvåstegsmodell 

görs vid tung belastning på akutmottagningen, där en sjuksköterska först gör en första 

bedömning av patienten och därefter bedöms patienten mer ingående av en ny 

sjuksköterska. Patienterna prioriteras i olika grupper och färgkoder används som 

anger den tid inom vilken patient ska bedömas av läkare. Vid prioritering används i 
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Sverige vanligen en femgradig triage skala, där den medicinska angelägenhetsgraden 

värderas från ett till fem (Göransson et al., 2008). 

När en svårt skadad patient förs in till akutmottagningen kan det vara svårt att snabbt 

få adekvat och tillförlitlig information om vad som hänt. Det är därför viktigt att 

ambulanspersonal inte lämnar akutmottagningen innan man inhämtat kompletterande 

information om händelseförloppet (Andersson, Jepsson & Rydholm, 2017).   

 

Trauma 

Enligt SweTrau (2019) syftar trauma på en fysisk skada på levande vävnad i en 

organism. Traumapatienter är personer med livshotande skador, med risk för 

sekundära komplikationer som andnöd, chock och död. Sjukhusen har graderade 

traumalarm, vilket innebär att antalet personer som larmas är olika beroende på 

allvarlighetsgraden hos patienten. Mellan sjukhus skiljer sig graderingen av 

traumalarm. Traumalarmskriterierna faller inom tre grupper: fysiologiska kriterier, 

skademekanism och specifika skador. I fysiologiska kriterier ingår exempelvis ett lågt 

blodtryck eller en hög andningsfrekvens. I skademekanism ingår exempelvis 

trafikolyckor där personen blivit utkastad från en bil in, och i specifika skador ingår 

exempelvis penetrerande skador (SweTrau, 2019).  

 

Enligt von Rüden et al. (2011) är trauma ett stort folkhälsoproblem i världen och är 

förknippat med hög dödlighet. Trauma förekommer dagligen, olika tider på dygnet 

där människor i alla åldrar är offer. Några av de vanligaste traumaolyckorna handlar 

om vägtrafikolyckor, fall från höga höjder, brännskador eller självmordsförsök. 

Skadorna från olyckorna varierade från måttliga till allvarliga skador, där olika 

kroppsdelar drabbas av trauma. Skadorna kan kategoriseras som trubbiga eller 

genomträngande. Trubbigt våld kan innebära en kraftfull påverkan av exempelvis 

slag, spark, fall, motorfordonkrasch eller strejk med ett föremål. Genomträngande 

skada, så kallat penetrerande våld, innebär brott i huden av ett föremål eller projektil. 

Samtliga skador orsakar direkt vävnadsskada (von Rüden et al., 2011). 

Enligt Campbell et al. (2015) är en allvarlig direkt vävnadsskada på vitala organ som 

exempelvis hjärta, ryggmärg och hjärna oftast orsaken till de flesta omedelbara 

traumadödsfallen. Traumatiska hjärnskador  är en skada i hjärnan där oftast yngre 

män är de mest drabbade. Hjärnskadan är den vanligaste orsaken till dödsfall och 

invalidisering hos unga vuxna. Vanligaste orsakerna till en hjärnskada är fallolyckor, 

trafikolyckor och misshandel. Slitning eller tryck mot hjärnvävnaden orsakas av 

skadan och kan ge ytterligare skador på hjärnans blodkärl med blödning som följd. 

Många patienter med traumatiska hjärnskador får en bestående hjärnskada, som 

exempelvis förlamning, minnesstörning eller personlighetsförändring. En annan del 

av kroppen som kan skadas vid ett trauma är ryggmärgen. Om ryggmärgen skadas 
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bryts förbindelsen mellan hjärnan och nerverna i ryggmärgen. Hjärnan kan då inte 

längre ge signaler till musklerna. En ryggmärgsskada ger en förlamning av musklerna 

nedanför skadenivån och känselbortfall. En skada i samband med trauma orsakar 

oftast funktionsnedsättningar och ett stort lidande för personer som drabbas. Trauma 

drabbar alla ålderskategorier men den grupp som drabbas mest är personer mellan 15-

45år. Trauma händelser drabbar inte bara individen och dess anhöriga utan orsakar 

även stora kostnader för samhället bland annat i form av vård, arbetsbortfall och 

sjukskrivningsdagar (Campbell et al., 2015).  

Omvårdnaden av patienter med trauma ställer höga krav på sjuksköterskor som ska 

tillgodose både patientens och de anhörigas behov (Azghoul, 2014). Om situationen 

är emotionellt påfrestande riskerar sjuksköterskor att distansera sig från patienterna 

och dess anhöriga och detta kan leda till att den personcentrerade omvårdnaden 

brister. Detta kan resultera i att patienten inte får sina psykosociala behov 

tillfredsställda och detta kan påverka patientens erfarenhet av omvårdnaden. Det är 

därför viktigt att patienter blir sedda som individer och bemötta med respekt. 

Sjuksköterskan ska vara uppmärksam på patienters psykosociala behov likväl som de 

fysiska (Azghoul, 2014). Sjuksköterskor ska i mötet med patienter visa respekt och ta 

hänsyn till patientens autonomi och integritet, även när det i det akuta omvårdnaden 

prioriteras att rädda liv (SSF, 2010).  

 

Sjuksköterskans kompetens 

 

Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnad 

innehåller både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet 

grundat i en humanistisk människosyn (Clements, Curtis, Horvat & Shaban, 2015). 

En legitimerad sjuksköterska ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Detta innebär 

att sjuksköterskan självständigt och i teamsamverkan ansvarar för bedömning, 

diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är Samverkan i team, patientsäkervård, 

personcentrerad vård, informatik, evidensbaserad vård och förbättringskunskap och är 

en viktig del vid akut omvårdnad av patienter med trauma (Clements et al., 2015).  

För att säkerställa en god patientsäkerhet krävs enligt Socialstyrelsen (2017) 

välfungerande vårdteam. Samverkan i team innebär att teamet samarbetar mot ett väl 

definierat gemensamt mål. Teamet kommunicerar effektiv samtidigt som de skapar 

förtroende till varandra. Alla i teamet ska känna sig trygga så att de vågar säga ifrån 

om de ser något som kan innebära en säkerhetsrisk för patienten. Inom hälso- och 

sjukvården kan samverkan i team se ut på många olika sätt och äga rum i flera olika 

sammanhang (Socialstyrelsen, 2017). En gemensam nämnare är att olika kompetenser 

kompletterar varandra för att nå bästa resultat (Clements et al., 2015). Att arbeta i 

team innebär att arbeta utifrån ett icke- hierarkiskt förhållningsätt. Gruppen runt 
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patienten består av ett antal vårdpersonal som beslutar och andra som tar emot och 

utför uppgifterna. För att arbetet i team ska fungera behöver sjukvårdspersonalen ha 

tydliga mål, god kommunikation med avstämningar och alla i teamet ska ha tydliga 

roller (Clements et al., 2015). 

Alla i teamet är beroende av varandra och har ansvar att behandla varandra med 

respekt. Patientsäkerheten hotas om det förekommer beteenden som är nedsättande 

eller aggressiva. För patienter kan det innebära en känsla av otrygghet och patienterna 

kan enkelt tappa förtroendet för vården, med en sämre följsamhet till behandling. För 

sjukvårdspersonalen kan det leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen 

minskar vilket i sin tur kan leda till allvarliga misstag (Clements et al., 2015). 

 
 
Akut omvårdnad vid trauma 

 

Sjuksköterskans mål är att den vårdsökande personen ska uppnå hälsa (Thim et al., 

2012). Hälsa anses som mer än frånvaro av sjukdom och människan inom omvårdnad 

beskrivs därför som en enhet av kropp, själ och ande vilket innebär att hela personens 

livsvärld måste beaktas när åtgärder sätts in. Omvårdnad kan förstås utifrån två 

aspekter, relationsaspekten och sakaspekten. Relationsaspekten beskrivs som ett 

förhållningsätt som innefattar öppenhet och hänsyn till patientens upplevelse av hälsa 

och ohälsa samt att respekt för patientens förutsättningar ska finnas i sjuksköterskans 

bemötande (Thim et al., 2012). Sakaspekten beskrivs som de handlingar som 

sjuksköterskan utför inom prevention, promotion, bot, tröst och lindring. 

Sjuksköterskan behöver vid akut omvårdnad av patienter med trauma samla 

information om patientens skador och symtom genom observation av kroppens 

utseende och funktioner. I det akuta skedet behöver sjuksköterskan identifiera och 

prioritera de mest livshotande skadorna. För att öka överlevnadschanser hos de 

skadade patienterna bör en snabb, korrekt och professionell akut omvårdnad ske. En 

korrekt omvårdnad kan även göra att rehabiliteringstiden blir kortare. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor inom akutsjukvården har goda kunskaper i akut omvårdnad 

(Thim et al., 2012).  Enligt Kool och Blickman (2007) är akut omvårdnad en 

arbetsrutin som används för skadade patienter. För att inget viktigt ska glömmas bort 

vid omvårdnaden följer akutvårdspersonalen ett alfabetiskt schema som kallas för 

ABCDE. ABCDE rutinen är ett krav inom akutsjukvården. Bokstäverna ABCDE står 

för de engelska orden: Airway(fri luftväg, och vid trauma även stabilisering av nacke, 

Breathing (andning), Circulation (blodcirkulation), Disability (bedömning av 

neurologi) och Exposure (exponering) (Kool & Blickman, 2007). 

Genom att följa ABCDE-strukturen kan sjuksköterskan upptäcka möjliga hot mot 

patientens vitala funktioner (Kool & Blickman, 2007). Omvårdnaden av en patient 

enligt ABCDE syftar till att identifiera och behandla livshotande tillstånd i rätt 

ordning. Personalen får inte gå vidare till nästa bokstav innan de kan konstatera att 

patienten har goda vitala funktioner under bokstaven eller att de har satt in en åtgärd 
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för att förbättra det. Utvärderingen ska ske kontinuerligt om patienten inte förbättras 

av åtgärderna eller om tillståndet försämras (Thim et al., 2012).   

 

Stress 

Att arbeta på en akutmottagning, där sorg och glädje är en del av vardagen, kan vara 

påfrestande (Gholamzadeh, Sharif & Rad, 2011). Att reagera och ta ansvar för en akut 

trauma olycka kan kännas stressigt, speciellt när antalet patienter överstiger vad 

personalen klarar av att hantera. Arbetsrelaterade skador till följd av stress och hög 

arbetsbelastning har ökat stadigt. Att omhänderta trauma patienter är en ständig 

utmaning och belastning. Besparingar, nedskärningar och omorganisationer har ökat 

belastningen, vilket har en negativ effekt på hälsoutvecklingen för sjuksköterskor 

(Healy & Tyrrell, 2011). Det finns skillnader på hur sjuksköterskor upplever och 

hanterar stress, vissa människor hanterar stress bättre än andra (Gholamzadeh, Sharif 

& Rad 2011). Stress finns hos människan som en instinktiv försvarsmekanism men 

kan påverka alla kroppens organ på både ett negativt och positivt sätt (Healy & 

Tyrrell, 2011). Så länge stressen är kortvarig är den inte farlig. Stress blir farligt och 

skadligt när det är långvarigt och när tid för återhämtning inte finns. När stress 

uppstår finns det en obalans mellan den egna förmågan att klara av kraven och de 

upplevda kraven. För att positiv stress ska upplevas så måste en känsla av 

hanterbarhet finnas (Healy & Tyrrell, 2011). Att ständigt arbeta i miljöer som dessa 

kan påverka sjuksköterskor både psykiskt och fysiskt samt leda till brister i 

omvårdnadsarbetet (Gholamzadeh et al., 2011). Försämrad prestationsförmåga och 

misstag kan bero på stress (Healy & Tyrrell, 2011). Det är därför viktigt att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med akut omvårdnad av trauma patienter.  

 

Problemformulering  
 
Sjuksköterskor inom akutsjukvården arbetar dagligen med att ge akut omvårdnad till 

patienter med trauma. Arbetsförhållandena inom akutsjukvården blir allt svårare 

eftersom belastningen ökar, patienter blir sjukare samt att tidsbristen ökar vilket i sin 

tur leder till att stressen på arbetsplatsen ökar och tid till att själv kunna bearbeta sina 

känslor minskar. Det är därför angeläget att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta med akut omvårdnad av traumapatienter för att kunna utveckla strategier som 

underlättar sjuksköterskans omvårdnad i den kliniska verksamheten. 

 

 

 
 
 
 



 

 7 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av akut 

omvårdnad av patienter med trauma.  

 
Metod  
 
En allmän litteraturstudie med induktiv ansats har genomförts enligt Forsberg och 

Wengström (2016) beskrivning.  

 
 
Datainsamling  
 
För att få ökad förståelse över vad som fanns publicerat på databaserna inom området 

gjordes först en inledande informationssökning. Databasen som användes var 

PubMed som täcker områden inom omvårdnad, medicin och odontologi. Artiklarna 

på PubMed kommer främst ifrån vetenskapliga tidskrifter (Forsberg & Wengström, 

2016). Sökorden som användes var trauma och upplevelse, som sedan översattes till 

de engelska sökorden trauma och experience. Den inledande sökningen ledde till att 

fler sökord identifierades så som akut omvårdnad och traumavård. Sökorden trauma, 

upplevelse, akut omvårdnad och traumavård användes sedan i den fortsatta 

litteratursökningen. Databaserna Cinahl, PsycInfo och Pubmed användes för den 

fortsatta litteratursökningen.  Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning och 

täcker områden inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsycInfo är en bred 

databas som täcker områden inom psykologisk forskning, medicin, omvårdnad och 

andra närliggande områden (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Genom att identifiera, värdera, välja och analysera vetenskapliga tidskrifter gjordes en 

strukturerad litteratursökning (Friberg, 2017). Sökorden som användes i den 

strukturerade litteratursökningen var akut omvårdnad, upplevelse, trauma och trauma 

vård. Dessa översattes sedan till de engelska orden emergency nursing, experience, 

trauma, och trauma care (tabell 1, bilaga A). Sökningen genomfördes med ämnesord, 

fritextord och booleska operatör AND. För att enklare hitta och belysa innehållet i en 

artikel används ämnesord (Karlsson, 2017). I PubMed benämns dessa för Medical 

Subject Headings (MeSH). För att få ett mer avgränsat resultat kombineras ämnesord 

med andra sökord (Forsberg & Wengström, 2016). I ämnesorden ingick sökordet 

emergency nursing. Enligt Karlsson (2017) används fritextord för att få en bredare 

sökning eftersom sökordet kan finnas i både ämnesord, titel och författare. För att få 

fram ett bra litteraturval är användning av synonymer och olika sammansatta sökord 

en lämplig teknik, detta kallas för boolesk söklogik. Detta används för att ange hur 

sökorden kan kombineras med varandra (Friberg, 2017). Enligt Friberg (2017) är 

engelska vetenskapens officiella språk och gör att forskningen når ut till fler läsare. 

Artiklarna lästes på engelska och relevanta delar av artikeln översattes sedan till 

svenska för att få en ökad förståelse.   
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Datainsamlingens inklusionskriterier var att de valda artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2014-2019, vara skrivna på engelska, vara peer reviewed samt att 

resultatartiklarnas resultat skulle ha innehåll som bedömdes belysa sjuksköterskans 

upplevelser av akut omvårdnad av patienter med trauma. Resultatartiklarnas 

vetenskapliga kvalitet granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Artiklarna som inkluderades skulle uppnå minst vetenskaplig grad 2 

för att kunna ingå i resultatet.  

 

PubMed  

 

En sökning påbörjades med sökorden experience AND emergency nursing (MesH) 

samt med tidsbegränsningen fem år bakåt. Sökningen resulterade i 110 träffar där alla 

titlar och 28 abstrakt lästes. En artikels resultat bedömdes kunna ha innehåll som 

besvarade på syftet. Artikeln lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en 

resultatartikel då artikeln uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet. En andra 

sökning gjordes med sökorden experience AND trauma AND emergency nursing 

samt med tidsbegränsningen fem år bakåt. Sökningen resulterade i 132 träffar där alla 

titlar och 30 abstrakt lästes. Två artiklars resultat bedömdes svara på syftet och lästes i 

sin helhet. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i två resultatartiklar då artiklarna 

uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet. 

 

Cinahl 

 

Sökorden som användes var experience AND trauma AND emergency nursing samt 

tidsbegränsningen fem år bakåt. Sökningen gav 43 träffar där alla titlar och 15 

abstrakt lästes. Tre artiklar vars resultat bedömdes kunna svara på syftet lästes i sin 

helhet och dessa kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i tre resultatartiklar då de 

uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet.  

 

Psycinfo 

 

En sökning gjordes med fritext orden experience AND emergency nursing AND 

trauma care. Sökningen gav 23 träffar där alla titlar och 20 abstrakt lästes. Två 

artiklar lästes i sin helhet då deras resultat bedömdes kunna besvara syftet och dessa 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Kvalitetsgranskningen på de utvalda artiklarna resulterade i en resultatartikel då 

artikeln uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet. Artikel två uppnådde inte en 

tillräckligt hög grad av vetenskaplig kvalitet och valdes därför bort. En andra sökning 

gjordes med sökorden emergency nursing AND trauma care samt tidsbegränsningen 

fem år bakåt. Fritextsökningen resulterade i 64 träffar där alla titlar och 14 abstrakt 

lästes. Två artiklar lästes i sin helhet då deras resultat bedömdes kunna besvara syftet 
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och dessa granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i två resultatartiklar då de uppnådde en hög grad av 

vetenskaplig kvalitet. 

 
Manuell sökning 
 
En manuell sökning gjordes då relevanta artiklar som verkade svara mot syftet 

hittades i andra artiklars referenslistor (Forsberg & Wengström, 2016). Den manuella 

sökningen genomfördes på Cinahl med sökorden AU Wenji AND AU Turale AND 

AU Stone. Sökningen resulterade i en träff där artikeln lästes i sin helhet. Artikeln 

svarade mot litteraturöversiktens syfte och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en resultatartikel 

då den uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet.  

 
Sammanfattning  

 
Samtliga sökningar i databaserna gav totalt 373 antal träffar där alla titlar lästes, av 

dessa 373 träffar lästes totalt 108 abstrakt. Resterande abstrakt valdes att inte läsas då 

titlarna på artiklarna bedömdes och dess innehåll värderades då inte vara relevant för 

studiens syfte. Efter att ha läst 108 abstrakt valdes 43 artiklar att granskas vidare, 33 

artiklar valdes bort i granskningen på grund av att deras resultat inte hade innehåll 

som motsvarade studiens syfte. De resterande 10 artiklar kvalitetsgranskades enligt 

Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall och blev litteraturstudiens 

resultatartiklar.  

 
 
Databearbetning 
 
Databearbetningen var induktiv. Insamlad fakta bearbetades med utgångspunkt från 

syftet och sammanställdes för att därefter kategoriseras i nya kategorier och 

underkategorier (Forsberg & Wengström, 2016). De 10 resultatartiklarna lästes både 

enskilt och sedan gemensamt ett flertal gånger för att få en djupare förståelse av 

innehållet. Samtliga resultatartiklar analyserades och bearbetades enligt Forsberg och 

Wengströms (2016) beskrivning för latent innehållsanalys. En djupare bearbetning av 

resultatartiklarna gjordes genom att markera innehåll i resultaten som bedömdes svara 

på litteraturstudiens syfte. Innehåll i resultatet markerades gemensamt och sorterades 

efter skillnader och likheter. Artikelöversikt genomfördes över samtliga 

resultatartiklar för att förtydliga artiklarnas innehåll och resultat (Forsberg & 

Wengström, 2016) (tabell 3, bilaga C). Resultatartiklarna översattes i vissa delar från 

engelska till svenska. Likheter och skillnader analyserades och diskuterades till 

konsensus var nådd vilket resulterade i fyra kategorier: Känslomässiga reaktioner, 

kunskap och erfarenhet, stressymtom och tid och utrustning (tabell 4).  
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Tabell 4: Kategorisering av data 

 

 
 

Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt Kjellström (2017) finns forskningsetik till för att skydda människors värde och 

rättigheter. Människor som deltar i studier och forskning får inte skadas, såras eller 

utnyttjas, därför finns det etiska lagar, principer och riktlinjer att tillämpa (Kjellström, 

2017). Idag regleras forskningsetik främst av Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). Syftet med lagen är att respektera människovärdet 

vid forskning samt för att skydda den enskilda individen (SFS 2003:460). De 

internationella etiska koderna har kommit till efter tidigare händelser där brist på etik 

orsakat stort mänskligt lidande (Kjellström, 2017). Helsinforsdeklarationens 

övergripande syfte är att patientens hälsa alltid ska gå före vetenskapens och 

samhällets behov. Ny kunskap får aldrig gå före forskningsdeltagarnas intressen och 

rättigheter (World Medical Association, 2018). Belmontrapporten har påverkat 

forskningsetiska koder i stor utsträckning. Belmontrapportens tre etiska principer 

kring forskning på människor är: skyldighet att göra gott, rättvis behandling och 

respekt för individen. Försökspersoner ska inte väljas efter underprivilegierade 

grupper, forskningen ska inte skada utan göra gott och respekt för individen och 

respekt för individens självbestämmande ska finnas (Kjellström, 2017). Samtliga 

resultatartiklar har fått ett godkännande från en etisk kommitté. Artiklarnas innehåll 

förtydligar att ingen har utnyttjats eller skadats under forskningen. 

Kategorier Underkategorier 

Känslomässiga reaktioner  • Obehagliga sinnesintryck, sömnsvårigheter 

och påträngande minnen.  

• Positiva känslor och negativa känslor 

Kunskap och erfarenhet • Erfarna sjuksköterskor 

• Oerfarna sjuksköterskor 

Stressymtom • Posttraumatisk stressyndrom 

• Sekundära stressyndrom  

 

Tid och utrustning • Brist på kunskap om utrustning 

• Tid 



 

 11 

Resultat 

 

Resultatet belyser sjuksköterskors upplevelser av akut omvårdnad av patienter med 

trauma. Resultatet beskrivs i kategorierna känslomässiga reaktioner, kunskap och 

erfarenhet, stressymtom samt tid och utrustning.   

  

 

Känslomässiga reaktioner  

  

I sju studier (Alzghoul, 2014; Avraham, Goldblatt, & Yafe, 2014; Morrison, & Joy, 

2016; Abu-El-Noor, Aljeesh, Radwan, Abu-El-Noor, Qddura, Khadoura, & 

Alnawajha, 2016; Fernández-Aedo, Pérez-Urdiales, Unanue-Arza, García-Azpiazu, & 

Ballesteros-Peña, 2017; Kongsuwan, Matchim, Nilmanat, Locsin, Tanioka & 

Yasuhara, 2016; Wenji, Turale, Stone & Petrini, 2015) framkom det resultat som 

beskrev att sjuksköterskor upplevde att akut omvårdnad av patienter med trauma ger 

känslomässiga reaktioner.  

  

Sjuksköterskor upplevde att känslorna dök upp redan innan man mött patienten 

(Avraham et al., 2014). Sjuksköterskor i ambulanssjukvården upplevde en känsla av 

rädsla redan när de fick ett traumalarm. En känsla av rädsla för att möta svåra och 

känslomässigt rörande scener samt tankar om att det kunde handla om ens egen familj 

upplevdes. De upplevde även känslor som hjälplöshet, frustation, sorg, smärta, 

medkänsla och ilska när chansen att rädda patienten var omöjlig eller mycket liten. 

Sjuksköterskors ansvarskänsla förstärktes vid direkt kommunikation till patienten. 

Några sjuksköterskor upplevde att det var mindre stressigt och känslosamt att 

omhänderta en patient som inte var vid medvetande då sjuksköterskorna upplevde 

ökad press när patienten hade ögonkontakt och sa “jag är beroende av din hjälp. Jag 

tror på dig och tror på att du kommer kunna rädda mig’’ (Avraham et al., 2014, s. 

198-199). Andra upplevelser som väckte känslomässiga reaktioner hos sjuksköterskor 

vid akut omvårdnad var att omhänderta unga vuxna eller barn med trauma vilket 

berodde på att sjuksköterskorna upplevde att de senare visualiserade patienten och 

dess skador (Alzgoul, 2014; Ron & Shamai, 2014; Kongsuwan et al., 2016). En 

sjuksköterska upplevde att den akuta omvårdnaden av traumapatienter aldrig 

upphörde då minnena, rösterna och bilderna av patienten aldrig försvann ur huvudet 

(Morrison & Joy, 2016; Wenji et al., 2015). Enligt Abu-El-Noor et al. (2016) 

upplevde 75% av sjuksköterskorna som deltog i studien starka och påträngande 

minnesbilder av att ha arbetat med patienter med trauma. De påträngande 

minnesbilderna påverkade sjuksköterskornas koncentrationsförmåga och även 

sömnmönster. När läkare inte fanns på plats förekom det att sjuksköterskor fick 

meddela familjemedlemmars död, detta upplevde de som obekvämt och svårt 

eftersom detta egentligen inte ingick i sjuksköterskors arbetsuppgifter (Abu-El-Noor, 

et al. 2016). 

Vid omhändertagandet av patienter med trauma upplevde sjuksköterskor att de även 

handskades med många familjemedlemmar (Wenji et al., 2015).. Närvaron av 
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familjemedlemmar vid räddningsarbetet upplevde en del sjuksköterskor som negativt 

då det kunde öka stressen samt hindra personalens arbete. Samtidigt upplevde vissa 

sjuksköterskor närvaron av familjemedlemmarna som positivt då ett ökat 

självförtroende och en ökad energi de inte visste existerade uppstod. Sjuksköterskor 

upplevde även det som positivt med närvaron av familjemedlemmar då de anhöriga 

fick se hur omfattande arbete sjuksköterskor genomförde för att rädda livet på 

patienten (Wenji et al., 2015). 

Sjuksköterskor upplevde positiva känslor som ett resultat av att arbeta med akut 

omvårdnad av patienter med trauma. Detta ansågs vara en viktig del i sjuksköterskans 

förmåga vid hantering av de olika situationerna och för att kunna fortsätta sitt arbete 

som akutsjuksköterska (Alzghoul, et al. 2014). De positiva känslorna inkluderade 

känslor av tillfredställelse och belöning, samt känslan av att kunna göra skillnad. När 

omhändertagandet av patienter med trauma slutade positivt blev resultatet att 

sjuksköterskorna upplevde glädje. Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns något 

bättre än att se patienter med trauma återhämta sig. Patienter med trauma kommer 

många gånger in till sjukhuset med svåra skador och sjuksköterskorna vet då inte om 

de kommer överleva eller återhämta sig överhuvudtaget. Att från en minut inte vara 

säker på om patienten kommer klara sig till att se patienterna skrivas ut ifrån 

sjukhuset upplevdes som en helt fantastisk känsla (Alzghoul et al., 2014).  

Enligt Avraham et al. (2014) upplevde en sjuksköterska vid lyckad räddning och 

stabilisering av patienten ökad självförtroende vilket gav en känsla av kontroll. I 

denna situation kunde sjuksköterskan frigöra spänningen som upplevdes under 

räddningsprocessen och kunde på så sätt lugna sig själv. En annan sjuksköterska 

betonade sina positiva förmågor som "jag fattade rätt beslut" eller "jag styrde mitt 

team bra" (Avraham et al., 2014, s. 201). Att tänka på positiva förmågor bekräftade 

tron på att sjuksköterskan spelade en viktig, meningsfull roll och att patienten var i 

behov av akut hjälp (Avraham et al., 2014; Wenji et al., 2015). En annan god tanke 

som upplevdes var tankar kring att patienten idag kan leva ett liv med sina nära och 

kära på grund av att sjuksköterskorna gjort allt de kunnat för att rädda patienten, dessa 

tankar gav en sorts tillfredställelse till sjuksköterskorna samt en upplevelse av 

framgång i sitt yrke (Avraham et al., 2014; Kongsuwan, 2016). 

 

 

Kunskap och erfarenhet  

  

I fem studier (Avraham et al., 2014; Vasli & Dehghan‐Nayeri, 2016; Alzghoul et al., 

2014; Kongsuwan et al., 2016; Wenji et al., 2015) framkom det resultat som beskrev 

att sjuksköterskor upplevde att akut omvårdnad av patienter med trauma påverkades 

av kunskap och erfarenhet. 

  

Sjuksköterskor upplevde en känsla av säkerhet i arbetet med kollegor som hade 

samma specialistutbildning som de själva (Wenji et al., 2015). Två specialiserade 

ambulanssjuksköterskor upplevdes kunna komplettera varandra genom att arbeta sida 
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vid sida och då ha liknande tankemönster och liknande planering av 

omhändertagandet. Sjuksköterskorna upplevde också hur arbetet utfördes mer 

effektivt eftersom uppgifterna inte behövdes delegeras då båda hade samma 

utbildning, kunskap och medicinska ansvar (Wenji et al., 2015). Sjuksköterskor med 

mindre erfarenhet hade svårare att omhänderta patienter med trauma (Wenju et al., 

2015; Alzghoul et al., 2014; Kongsuwan et al., 2016). Erfarna sjuksköterskor 

upplevde att erfarenhet ledde till att tunnelseende undviks vilket i sin tur öppnade upp 

synen och förmågan att kunna ta in och behandla mer information samtidigt. 

Erfarenhet av att arbeta med patienter med trauma hjälpte till vid hanteringen av stress 

och resulterade i att våga ta sig tid för att göra en mer noggrann undersökning av 

patienten (Alzghoul et al., 2014). Genom att ha flera års erfarenhet upplevde 

sjuksköterskorna bättre kontroll av sina egna känslor samt ökad bekvämlighet i att 

möta patienter med trauma. Sjuksköterskorna blev därmed mindre chockade av döden 

och förlusten av patienter eftersom de upplevt liknande situationer förut (Alzghoul et 

al., 2014; Kongsuwan et al., 2016). En sjuksköterska upplevde att erfarenhet var en 

viktig del av arbetet då erfarna sjuksköterskor hade en förmåga att separera på privat 

liv och arbete vilket gjorde det lättare att inte ta med sig arbetet hem. Enligt Vasli och 

Dehghan‐Nayeri, (2016) kunde inte alla sjuksköterskor hantera kritiska situationer. 

Vid akut omvårdnad av patienter med trauma upplevdes erfarenhet vara en betydande 

del i hur räddningsarbetet såg ut (Vasli & Deghan-Nayeri, 2016). 

  

 

Stressymtom 

  

I sju studier (Abu-El-Noor et al., 2016; Fernández-Aedo, Pérez-Urdiales, Unanue-

Arza, García-Azpiazu & Ballesteros-Peña, 2017; Kilic & Inci, 2015; Morrison et al., 

2016; Ron et al., 2014; Alzghoul et al., 2014; Wenji et al., 2015) framkom det resultat 

som beskrev att sjuksköterskor upplevde att akut omvårdnad av patienter med trauma 

kunde leda till stressymtom.  

  

Fyra studier visade att sjuksköterskors upplevelser av akut omvårdnad av patienter 

med trauma ledde till en hög utbränningsnivå, hög nivå av personlig stress, 

posttraumatiskt stressyndrom och sekundär traumatisk stressyndrom (Ron et al., 2014; 

Fernández-Aedo et al., 2017; Abu-El-Noor et al., 2016; Wenji et al., 2015).  

Sjuksköterskor upplevde många akuta stressfaktorer och de påverkande faktorerna var 

främst dödsfall (Morrison et al., 2016). Kvinnliga sjuksköterskor upplevde oftast 

högre stress relaterade symtom än manliga sjuksköterskor. De upplevde det svårare 

att hantera händelser som involverade yngre patienter, en familjemedlem eller 

kollegors släktningar (Morrison et al., 2016; Kongsuwan et al., 2016; Alzghoul et al., 

2014; Fernández-Aedo et al., 2017; Kilic & Inci, 2015). Upplevelserna påverkade 

sjuksköterskor på varierande sätt, det kunde vara en händelse som en sjuksköterska 

inte tyckte vara något märkvärdigt medan en annan sjuksköterska kunde drabbas av 

posttraumatiskt stressyndrom efter samma händelse på grund av att något i deras egna 
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liv utlöste starka känslor. Majoriteten av sjuksköterskorna i en studie drabbades av 

posttraumatiskt stressyndrom efter akut omhändertagande av patienter med trauma 

(Morrison et al., 2016). Detta stärktes av en annan studie som visade att 

posttraumatiskt stressyndrom var vanligare hos kvinnor jämfört med män samt att 

omhändertagandet av yngre patienter skapade olika stressymtom (Kilic et al., 2015). 

  

  

Tid och utrustning 

  

I två studier (Wenji et al., 2015; Kongsuwan et al., 2016) framkom det resultat som 

beskrev att sjuksköterskor upplevde att akut omvårdnad av patienter med trauma 

påverkades av tid och utrustning.  

  

Sjuksköterskor upplevde osäkerhet i form av att inte kunna hantera traumasituationer 

och det akuta omhändertagandet trots att det förväntades av sjuksköterskorna (Wenji 

et al., 2015; Kongsuwan et al., 2016). Osäkerheten kom ifrån att inte känna till all 

utrustning i ambulansen som inte vanligtvis användes, att däremot vara bekväm med 

användningen av utrustningen skapade en känsla av säkerhet som resulterade i fullt 

utnyttjande av utrustningen vid behov i nödsituationer. Förbättrad kvalitet på arbetet 

uppnåddes när sjuksköterskor fick några minuters förberedelse för vad som väntade 

på olycksplatsen, jämfört med när de anlände till platsen utan att ha haft vare sig tid 

eller möjlighet att förbereda utrustning (Wenji et al., 2015; Kongsuwan et al., 2016). 

Tid upplevdes indikera överlevnad, en sjuksköterska beskrev tydligt hur upplevelsen 

av beredskap spelade roll för akut omvårdnaden av traumapatienter. Att få 

information om trauma patienten, resurserna och miljön i förhand upplevdes vara 

viktigt för att lättare kunna planera fortsatt räddningsarbete (Kongsuwan et al., 

2016).    

  

 

Metoddiskussion  

 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt med induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2016). Induktiv ansats styrs inte av en teori och ger därför chans till en 

öppnare analys som kan öka studiens trovärdighet (Henricson, 2017). För att få ökad 

förståelse över vad som fanns i databaserna inom området gjordes en inledande 

informationssökning som även ledde vidare till sökord som var relevanta för ämnet 

(Mårtensson & Frilund, 2017). Databaserna som användes var Cinahl, Pubmed och 

PsycInfo då databaserna omfattar vetenskapliga artiklar med inriktning på 

omvårdnadsforskning. Att använda flera databaser ökar chansen att nå relevanta 

artiklar och ökar resultatets sensitivitet och därigenom trovärdighet (Henricson, 

2017). Sökningarna i databaserna gick inte att genomföra med identiska ämnesord då 

PubMed och Cinahl benämner ämnesord olika och i PsycInfo var valda ämnesord inte 

indexerade, vilket kan ses som en svaghet. Ett flertal artiklar återfanns i PsycINFO (se 

tabell 2), en styrka kan därför vara att sökningar med olika sökordskombinationer 
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resulterade i dubbletter, vilket ökar resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). 

Ämnesord och fritextord kombinerades i PubMed vilket ökade sökningens specificitet 

(Henricson, 2017). I sökningarna lästes först alla titlar och titlarna som bedömdes ha 

ingen relevans till syftet valdes bort. Titlar som tycktes ha relevans till syftet lästes 

artikelns abstrakt. Artiklar som kan ha varit betydelsefulla för resultatet kan därmed 

ha missats vilket kan ses som en svaghet.  

I databaserna användes begränsningen att artiklarna skulle vara publicerade under 

tidsperioden 2014-2019 eftersom resultatet skulle bestå av så nya studier som möjligt, 

detta ökar litteraturstudiens pålitlighet.  

 

Sökningarna gav nio resultatartiklar varav sex var kvalitativa, två var kvantitativa och 

en var mixad metod. Majoriteten av resultatartiklar var kvalitativa då de ansågs vara 

mest lämpliga relaterat till syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Valet att ha med 

kvantitativa artiklar gjordes då det kan ses som en styrka att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kunde användas till resultatet (Mårtesson & Fridlund, 2017). Då 

den systematiska sökningen endast gav nio resultatartiklar kompletterades sökningen 

med en manuell sökning då en relevant kvalitativ artikel hittades i andra artiklars 

referenslistor (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

En kvalitetsgranskning av resultatartiklarna gjordes enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen gjordes först enskilt och sedan 

gemensamt för att jämföra granskningarna och därmed stärka resultatets pålitlighet 

(Henricson, 2017). Artiklar som uppnådde grad III enligt Carlsson och Eiman 

bedömningsmall (2003) exkluderades för att säkra resultatartiklarnas vetenskapliga 

kvalitet, vilket ökar trovärdigheten ytterligare (Henricson, 2017). Databearbetningen 

utfördes genom en latent innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2016). 

Resultatartiklarna lästes först enskilt och sedan gemensamt ett flertal gånger. Innehåll 

i resultatet markerades gemensamt och sorterades efter skillnader och likheter som 

sedan skapade underkategorier. Kategorier och underkategorier som uppstod valdes 

att förtydligas i en tabell (se tabell 4). Ett liknande resultat hade troligen visats om 

databearbetningen gjorts annorlunda.  

 

Litteraturstudiens resultat bygger på studier genomförda i Kina, Skottland, Israel, 

Turkiet, Spanien, Japan och Thailand. Detta innebär att fler aspekter om 

sjuksköterskors upplevelser kring akut omvårdnad av trauma patienter inkluderas då 

resultatet innehåller sjuksköterskors upplevelser från sju olika länder och kan därför 

ses som en styrka.  

Överförbarheten till svensk sjukvårdspersonal skulle kunna begränsas av att även om 

upplevelserna var densamma i alla länder hos sjuksköterskorna vid akut omvårdnad 

av trauma patienter, kan levnadsförhållanden i exempelvis Israel och Sverige skilja 

(Mårtensson & Fridlund, 2019). 

Kurskamrater, en kritisk vän och handledare har kontinuerligt kritiskt granskat 

arbetet, vilket ökar litteraturöversiktens pålitlighet, trovärdighet och bekräftelsebarhet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017).  
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Alla artiklar har fått ett godkännande från en etisk kommitté och visar att nyttan av 

forskningen överväger riskerna, artiklarnas innehåll förtydligar även att deltagarnas 

autonomi visats genom ett muntligt och skriftligt samtycke. 

 

 

Resultat diskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av akut 

omvårdnad av patienter med trauma.  

  

Känslomässiga reaktioner   

 

Sjuksköterskor upplevde det känslomässigt svårast att vårda yngre traumapatienter 

(Alzgoul et al., 2014; Ron & Shamai, 2014; Kongsuwan et al., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde starka och påträngande minnesbilder efter akut 

omvårdnad av traumapatienter vilket påverkade deras koncentrationsförmåga och 

även sömnmönster. Detta styrks av Khazaei, Esmaeili och Navab (2019) där det 

framkommer att det mest känslomässiga är att vårda yngre eftersom det inte är 

naturligt att människor i unga åldrar dör. I två studier (Wenji et al., 2015; Morrison et 

al., 2016) framkom det att sjuksköterskor upplevde att de handskades med många 

familjemedlemmar och att närvaron av familjemedlemmarna upplevdes som stressigt 

för sjuksköterskorna. Vissa sjuksköterskor upplevde dock närvaron av 

familjemedlemmar som positivt då sjuksköterskorna fick en ökad självkänsla och 

ökad energi eftersom familjemedlemmarna då fick se sjuksköterskornas svåra arbete 

(Wenji et al., 2015; Morrison et al., 2016). Inom prehospital och hospital akutsjukvård 

behöver sjuksköterskor vid akut omvårdnad av patienter med trauma samla 

information om patientens skador och symtom (Thim et al., 2012). Sjuksköterskor 

behöver prioritera och identifiera de mest livshotande skadorna. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskor inom akutsjukvården har goda kunskaper i akut omvårdnad, där 

bland annat ABCDE strukturen är ett krav att kunna. En korrekt omvårdnad kan även 

göra att rehabiliteringstiden blir kortare (Thim et al., 2012). ABCDE står för de 

engelska orden Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure (Kool & 

Blickman, 2007). Sjuksköterskor drabbas av känslomässiga reaktioner vid situationer 

och larm där barn är inblandade (Healy & Tyrell, 2011). I många fall handlar det om 

att sjuksköterskor känner ökad press på att de inte får göra några misstag eftersom 

barn har hela livet framför sig. Sjuksköterskor känner även press när föräldrar är med 

och uttrycker oro. De känner hjälplöshet i situationer där barn inte kan uttrycka sig 

(Healy & Tyrell, 2011). Hantering av upprörda anhöriga är svår för sjuksköterskor 

och ses som en orsak till stress och som ett hinder i arbetet (Gholamzadeh et al., 

2011). Ökad kompetens i att hantera situationer med barn skulle kunna minska 

känslomässiga reaktioner. Även utbildningar och kurser skulle kunna vara avgörande 

för att få ökad kontroll och minska de känslomässiga reaktionerna.  
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Kunskap och erfarenhet   

 

Sjuksköterskor upplevde att oerfarna sjuksköterskor hade svårare att hantera olika 

trauma scenarier och blev mer chockade av deras första möten med trauma patienter 

och dess skador (Avraham et al., 2014; Alzghoul et al., 2014; Kongsuwan et al., 

2016). Detta styrks av Khazaei, Esmaeili & Navab, (2019) där yngre oerfarna 

sjuksköterskor ansågs vara mer sårbara och reagerar därför med starkare känslor än de 

erfarna sjuksköterskorna. I en studie av Wenji et al., (2015) framkom det att 

sjuksköterskor upplevde en känsla av säkerhet i arbetet med kollegor som hade 

samma specialistutbildning som de själva, arbetet blev mer effektivt då uppgifter inte 

behövdes delegeras (Wenji et al., 2015). Idag finns det inget formellt krav på att vara 

specialistutbildad inom exempelvis ambulanssjukvården. Däremot måste en av 

personalen i ambulansen vara legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2009). Det 

kan därför vara svårare för vårdpersonal som inte har specialistutbildning att 

omhänderta en patient med trauma i brist på kunskap (Anderrson, Sundström, Nilsson 

& Ung, 2014). Sjuksköterskor har däremot ansvar att hålla sig uppdaterade med 

kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde. Sjuksköterskor har ansvar att tillämpa 

evidensbaserad vård för att garantera patienterna omvårdnad i enlighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (Andersson et al., 2014). 
 

Stressymtom  

 

Att arbeta som sjuksköterska inom akutsjukvården upplevdes som stressigt och 

konsekvenser som stressymtom medföljde (Ron et al., 2014; Fernández-Aedo et al., 

2017; Abu-El-Noor et al., 2016; Wenji et al., 2015). Tavakoli, Shaker, Soltani, 

Abbasi, Amini, Tahmasebi & Kasnavieh (2018) påvisar höga nivåer av stressymtom 

och utbrändhet på grund av arbetsbelastningen i akutsjukvården. Sjuksköterskor 

upplever stress när de känner att de inte får stöd från ledningen, som i sin tur 

framkallar känslor av osäkerhet. En annan stressfaktor är bristande stöd från kollegor 

(Healy & Tyrrell, 2011). När det gäller stressfulla incidenter upplever sjuksköterskor 

att sjukhusledningen inte är tillmötesgående (Healy & Thyrell, 2011). De upplever att 

ledningen tar för givet att alla ska må bra, utan att försäkra sig om att så är fallet. 

Sjuksköterskor upplever även stress i situationer där de inte har förtroende för sina 

kollegor. Kollegor som är nervösa och obekväma i stressiga situationer påverkar 

sjuksköterskan på ett negativt sätt. Det gör även arbetsmiljön ogynnsam vilket kan 

påverka patientsäkerheten negativt (Healy & Tyrrell, 2011). En hög arbetsbelastning 

utsätter även patientsäkerheten för fara (Healy & Tyrell, 2011). För att tillförsäkra 

patientsäkerheten krävs det ett välfungerande vårdteam (Clements et al., 2015). Det 

innebär att teamet samarbetar och har ett gemensamt mål. Arbete i team förutsätter att 

alla ska känna sig trygga i gruppen och kommunicera effektivt samtidigt som de 

skapar förtroende för varandra. Att arbeta i team innebär att olika kompetenser 

kompletterar varandra för bästa resultat. Teamet är beroende av varandra och ska 

behandla varandra med respekt. När ett samarbete inte funkar hotas patientsäkerheten 

(Clements et al., 2015).  
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Lågt stöd av kollegor och ledningen samt höga krav ger en låg känsla av sammanhang 

och sjuksköterskor får svårare att hantera stress (Healy & Tyrell, 2011). Ett ökat stöd 

skulle därför kunna minska stressen. Sjuksköterskor och arbetsledningen bör vara 

medvetna om stressfaktorer och förebygga riskerna med stress. Stöd från kollegor och 

ledning och rimliga krav skulle kunna leda till en mindre stressig arbetssituation.   

 

 

Tid och utrustning  

 

I två studier (Wenji et al., 2015; Kongsuwan et al., 2016) upplevde sjuksköterskor att 

akut omvårdnad av patienter med trauma påverkades av tid och utrustning. De 

upplevde en form av osäkerhet när de inte kände till all utrustning i ambulansen som 

vanligtvis inte användes. När sjuksköterskor fick några minuters förberedelse 

förbättrades kvalitén på arbetet, i motsats till att de anlände till platsen med varken tid 

eller möjlighet att förbereda utrustning (Wenji et al., 2015; Kongsuwan et al., 2016). 

Tid upplevdes indikera överlevnad, en sjuksköterska upplevde att beredskap spelade 

roll för akut omvårdnaden av traumapatienter. Att få information om trauma 

patienten, resurserna och miljön i förhand upplevdes vara viktigt för att lättare kunna 

planera fortsatt räddningsarbete (Kongsuwan et al., 2016). Sjuksköterskor upplever att 

en vanlig stressfaktor är när tekniskt utrustning går sönder eller slutar fungera (Healy 

& Tyrell, 2011). De upplever även sig som otillräckliga när de inte vet hur 

utrustningen ska hanteras eller när de inte hinner förbereda sig tillräckligt. 

Sjuksköterskor upplever att brist på tid leder till att patienter blir lidande eftersom att 

de gör det svårt att hinna i tid till olycksplatsen (Healy & Tyrell, 2011). Enligt 

Socialstyrelsen (2010) ingår det i patientsäkerhetslagen att skydda patienter från vård 

skador som lidande, kroppslig eller psykisk skada samt dödsfall som kan undvikas om 

åtgärder vidtas vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 

2010). Oavsett vart vi bor bör alla patienter kunna lita på att dem får snabb och 

effektiv vård när det handlar om livshotande tillstånd. Då måste vi även ha ett system 

som säkerställer detta. Brist på tid och utrustning ska inte få styra allmänhetens 

tillgång till akutsjukvård.  

 

Konklusion och implikation 

 

Sjuksköterskors upplevelser av akut omvårdnad av traumapatienter är individuella 

och kan ge olika känslomässiga uttryck beroende på erfarenhet, koppling till patienten 

och hur sjuksköterskorna relaterar till traumapatientens skador. Den situation som 

orsakade starkast känslomässiga reaktioner hos sjuksköterskor visade sig vara de 

trauma händelser som involverade yngre patienter. Efter en traumatisk händelse kan 

sjuksköterskor drabbas av stressrelaterad ohälsa som leder till negativa reaktioner. 

Arbetsledningen bör ta hänsyn till detta och utveckla organisationen med hänsyn till 

sjuksköterskors sårbarhet och utsatthet. Vidare forskning inom området behövs för att 

underlätta sjuksköterskans upplevelser av akut omvårdnad av traumapatienter.  
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metod - från idé till examination inom omvårdnad. (2:a uppl., s. 57-80). Lund: 

Studentlitteratur AB.  



 

 

*Kongsuwan, W., Matchim, Y., Nilmanat, K., Locsin, R. C., Tanioka, T., & 

Yasuhara, Y. (2016). Lived experience of caring for dying patients in emergency 

room. International nursing review, 63(1), 132-138. 

Kool, D. R., & Blickman, J. G. (2007). Advanced trauma life support. ABCDE from a 

radiological point of view. Emergency radiology, 14(3), 135-141.  

*Morrison, L. E., & Joy, J. P. (2016). Secondary traumatic stress in the emergency 

department. Journal of advanced nursing, 72(11), 2894-2906. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 [Mesh] = Medical Subject Headings.  

Sökord PubMed Cinahl PsycInfo 

Akut omvårdnad 
Emergency Nursing 

[MeSH] 

Emergency Nursing 

(Fritext) 

Emergency Nursing 

(Fritext) 

Upplevelser Experience (Fritext) Experience (Fritext) Experience (Fritext) 

Trauma Trauma (Fritext) Trauma (Fritext) Trauma (Fritext) 

Trauma vård Trauma care (Fritext) Trauma care (Fritext) Trauma care (Fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

  

( ) * = Dubbletter av resultatartiklar. 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

191010 PubMed 

Experience AND "Emergency 

Nursing"[Mesh]  

Limits: 5år 110 28 6 1 

191010 PsycInfo 

Experience AND Emergency 

Nursing AND Trauma care 

Limits: 5år 23 20 15 1 

191012 Pubmed 

Experience AND Trauma AND 

Emergency Nursing 

Limits: 5år 132 30 10 2 

191019 Cinahl 

Experience AND Trauma AND 

emergency nursing  

Limits: 5år 43 15 5 3 

191030 PsycInfo 

Emergency Nursing AND Trauma 

care  

Limits: 5år 64 14 6 2 (2)* 

191120 Cinahl 

AU Wenji AND AU Turale AND 

AU Stone 1 1 1 1 



BILAGA C  

 

 

Referens Abu-El-Noor, N. I., Aljeesh, Y. I., Radwan, A. S., Abu-El-Noor, M. K., Qddura, I. A. I., 

Khadoura, K. J., & Alnawajha, S. K. (2016). Post-traumatic stress disorder among health care 

providers following the Israeli attacks against Gaza Strip in 2014: a call for immediate policy 

actions. Archives of psychiatric nursing, 30(2), 185-191. 

Land  

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att bedöma nivån på posttraumatisk stress hos sjuksköterskor i Israel efter 

upplevelser av att vårda patienter med trauma. 

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie  

Kvantitativ design  

Urval I studien deltog 324 stycken vårdpersonal. Studien riktades till alla sjuksköterskor och läkare som 

arbetade på tre statliga sjukhus på Gazaremsan och arbetade med trauma offer från kriget. Studien 

inriktades främst på vårdpersonal som arbetade på akutavdelningar, intensivvårdsavdelningar, 

operationssalar och kirurgiska avdelningar.  

Datainsamling Ett frågeformulär besvarades av deltagarna och ett instrument som kallades för Impact Event Scale 

användes.   

Dataanalys Innehållsgiltighet bedömdes av fem experter.  
Studie översattes till det arabiska språket av två oberoende forskare som sedan jämfördes och 

kontrollerades med noggrannhet.   

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde att de drabbades av posttraumatisk stress syndrom och mardrömmar 

efter omhändertagandet av patienter med trauma. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  

Tabell 3: Artikelöversikt 

 

Artikel 1 
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Artikel 2 

 

Referens Alzghoul, M. M. (2014). The experience of nurses working with trauma patients in critical care 

and emergency settings: A qualitative study from Scottish nurses’ perspective. International 

Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 18(1), 13-22 

Land  

Databas 

Skottland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskornas upplevelse av att ta hand om traumapatienter, som en 

specifik grupp patienter som behandlas i både kritisk vård-enheter och olycks- och akutenheter. 

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie 

Kvalitativ design  

Urval Det var 23 stycken registrerade sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård som togs med i 

studien.   

Datainsamling Intervjuerna varade cirka 60 minuter där data samlades in genom semistrukturerad intervjuteknik. 

Alla intervjuer spelades in med deltagarnas tillåtelse som sedan transkriberades av en författare. 

Ljudbanden kodades även anonymt samt att integritet garanterades under intervjuerna.. 

Dataanalys Dataanalysen påbörjades efter den första intervjun av två författare. Det fanns en tydlig modell för 

dataanalysen vilket genomfördes i tre faser, dessa användes kontinuerligt för att komma fram till 

en slutsats.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde: 

- Negativa känslor angående omhändertagandet av traumapatienter bland annat beskrevs det som 

hemskt, sårbart, stressigt, oroande och fruktansvärt. 
- Svårigheter när det handlade om yngre traumapatienter. 
- att klinisk erfarenhet, livserfarenheter, stödjande relationer, och skyddsmekanismer hjälpte 

sjuksköterskor att överleva och fortsätta arbeta med traumapatienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  
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Artikel 3 

 

 

Referens Avraham, N., Goldblatt, H., & Yafe, E. (2014). Paramedics’ experiences and coping strategies 

when encountering critical incidents. Qualitative health research, 24(2), 194-208.  

Land  

Databas 

Israel 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka hur akutsjukvårdare upplevde kritiska incidenter och de strategier för 

hantering som de använde för att hantera dessa upplevelser.   

Metod:  

Design 

Fenomenologisk  
Kvalitativ design 

Urval Forskarna använde sig av ett målmedvetet urval som säkerställde att deltagarna hade en bred 

fördelning på upplevda erfarenheter inom akutsjukvård. Studien bestod av 15 sjukvårdare (5 

kvinnor och 10 män) som hade mellan 1 och 26 års erfarenhet inom yrket.  

Datainsamling Data samlades in genom djupgående semistrukturerade intervjuer, intervjuerna varade upp mot tre 

timmar och ägde rum utanför deltagarnas arbetsplats och arbetstider. Intervjun baserades på en 

intervjuguide som täckte olika innehållsområden exempelvis frågor om sjuksköterskornas känslor 

och tankar som uppstod i mötet med trauma patienter.     

Dataanalys Forskarna använde en tematisk innehållsanalys för att analysera data. Analysen av data utfördes i 

två stadier. Först lästes och avlyssnades intervjuerna noggrant, i det andra steget undersökte 

författarna olika teman som hade uppkommit från första analysen, detta gjordes efter varje intervju 

för att hitta likheter, skillnader och kopplingar.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde: 

-Känslomässiga reaktioner kring händelser och patienter. 

-Känslor som uppkom på väg till en olycka.  

-Känslor av brist på kontroll 

-Positiva och stärkande känslor.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  
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Artikel 4 

 

Referens Fernández-Aedo, I., Pérez-Urdiales, I., Unanue-Arza, S., García-Azpiazu, Z., & Ballesteros-Peña, 

S. (2017). A qualitative study about experiences and emotions of emergency medical technicians 

and out-of-hospital emergency nurses after performing cardiopulmonary resuscitation resulting in 

death. Enfermería Intensiva (English ed.), 28(2), 57-63. 

Land  

Databas 

Japan 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser och känslor bland sjukvårdspersonal efter akut omvårdnad 

som resulterat i dödsfall.  

Metod:  

Design 

Fenomenologisk 

Kvalitativ design  

Urval Sju akutläkare och sex akutsjuksköterskor valdes ut att vara med i studien.  

Datainsamling Intervjuerna valdes att spelas in med ljud eller video. Datainsamlingen genomfördes genom två 

olika insamlingar, semistrukturerade individuella intervjuer som bestod av 6 stycken 

akutvårdspersonal och en fokusgrupp som bestod av fyra akutsjuksköterskor samt tre 

sjuksköterskor. Intervjuerna varade mellan 11-35 minuter.  

Dataanalys En påbörjande innehållsanalys genomfördes på ett manuellt och induktivt sätt, intervjuerna 

innehöll olika koder och kategoriseringar av svaren. Triangulering användes för att stärka 

tillförlitligheten. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde:  

- Negativa känslor så som sorg eller osäkerhet men också positiva som känslan av att ha gjort allt 

som gått att göra för att rädda patientens liv.  
-Känslomässig stress när de var tvungna att prata med den avlidnas familj eller när det handlade 

om en ung patient.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 5 

 

 

Referens Kilic, C., & Inci, F. (2015). Traumatic Stress in Emergency Medical Technicians: Protective Role 

of Age and Education. Turkish Journal of Psychiatry, 26(4). 1-5. 

Land  

Databas 

Turkiet 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av akut omvårdnad av trauma patienter och 

de psykologiska effekterna av omhändertagandet.  

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie 

Kvalitativ design 

Urval Inkluderingskriterierna var sjuksköterskor som arbetat inom akutvård, 135 akutsjuksköterskor 

deltog i studien. 

Datainsamling Sjuksköterskorna fyllde i ett frågeformulär som tog ca 20-30 minuter att fylla i. Frågeformuläret 

innehöll 11 frågor om akutsjuksköterskors upplevelser av omhändertagande av patienter med 

trauma samt en traumatisk stress symtomlista som frågade om traumatisk stress och depression.  

Dataanalys Formulären utvecklades och utvärderades av forskarna. Antalet arbetsrelaterade händelser som 

uppgavs lades ihop för att sedan ge ett sammansatt resultat. Några variabler som ingick i analysen 

var kön, ålder, utbildning, civilstånd och arbetserfarenhet.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskornas upplevelser:  

- Yngre sjuksköterskor med mindre erfarenhet upplevde högre traumatiska stressnivåer samt att de 

riskerade att bli negativt påverkade av de arbetsrelaterade traumatiska händelserna, till skillnad 

från äldre sjuksköterskor med mer erfarenhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2  enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 6 

Referens Kongsuwan, W., Matchim, Y., Nilmanat, K., Locsin, R. C., Tanioka, T., & Yasuhara, Y. (2016). 

Lived experience of caring for dying patients in emergency room. International nursing review, 

63(1), 132-138. 

Land  

Databas 

Thailand 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att belysa akut sjuksköterskornas upplevelser av att ta hand om skadade och döende 

patienter. 

Metod:  

Design 

Empirisk intervjustudie  

Kvalitativ design  

Urval Deltagarna bestod av 12 stycken sjuksköterskor som uppfyllde inkluderingskriterierna. Endast 

sjuksköterskor som arbetat på en akutmottagning i minst två år och hade erfarenhet av 

omhändertagande av skadade patienter fick delta i studien. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av djupgående individuella intervjuer som varade mellan 45-90 

minuter. Varje deltagare hade ett kodnummer för identifiering.  

Dataanalys Manuell dataanalys gjordes av forskarna. Vidare samlades identifiering av ord, fraser och 

uttalanden om sjuksköterskornas erfarenhet och upplevelser ihop och skapades till teman för att 

kunna analyseras. Allt analyserat resultat översattes från thailändska till engelska och validerades 

sedan av en sjuksköterske professor. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde:  

-Svårigheter att hantera yngre trauma patienter  

- Svårigheter att ta itu med trauma patientens familjemedlemmar eftersom de uttryckte starka 

reaktioner som sorg och ilska.   

  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  
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Artikel 7 

 

 

Referens Morrison, L. E., & Joy, J. P. (2016). Secondary traumatic stress in the emergency department. 

Journal of advanced nursing, 72(11), 2894-2906. 

Land  

Databas 

Skottland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskors upplevelser av att jobba på akutmottagningar samt  

att undersöka förekomsten av sekundär traumatisk stress hos akutsjuksköterskor i västra Skottland. 

Metod:  

Design 

Mixad metod (mixad metod) 

Kvalitativ och kvantitativ design  

Urval Inkluderingskriterierna var akutsjuksköterskor som arbetat på akutmottagningar i mer än ett år. 

Sjuksköterskor som arbetat mindre än ett år fick inte delta i studien.  

Datainsamling All data samlades in över en månad från fyra olika sjukhus i Skottland. 

Kvantitativ data samlades in med det validerade instrumentet Secondary Traumatic Stress Scale 

samt ett frågeformulär för att mäta symtomen kopplat till posttraumatisk stress. Frågeformuläret 

tog ca fem minuter att fylla i.     
-Kvalitativa datainsamlingen startade en månad efter avslutandet av den kvantitativa 

datainsamlingen. Diskussionerna spelades in under ca 60 minuter med elektronisk 

inspelningsutrustning, samtidigt som en kollega med forskningserfarenhet tog fältanteckningar. 

Dataanalys Kvantitativa dataanalysen: Ett demografiskt frågeformulär inkluderades för att underlätta 

dataanalysen, data kodades manuellt och matades in i ett Microsoft Excel-kalkylblad som sedan 

importerades till mini tab. för analys. 
- Kvalitativa dataanalysen: Genomfördes med användning av en analysmodell. Ljudinspelad data 

transkriberades av forskaren och nummerkoder användes för anonymitetens skull. Även en 

tematisk analys genomfördes.  

Bortfall Efter två veckors insamling av data drog en akutavdelning sig ur studien på grund av ett pågående 

utbildningsprogram, 200 akutsjuksköterskor blev då 150 stycken. Bortfallet påverkade inte 

resultatet. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde sekundär traumatisk stress efter omhändertagandet av patienter med 

trauma.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 8 

 

 

Referens Ron, P., & Shamai, M. (2014). The impact of ongoing national terror on the community of 

hospital nurses in Israel. Community mental health journal, 50(3), 354-361. 

Land  

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska israeliska sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med trauma 

efter en terrorattack.  

Metod:  

Design 

Empirisk studie 

Kvantitativ design 

Urval Sammanlagt 214 sjuksköterskor från olika akutvårdsavdelningar runt om i landet deltog i studien. 

Sjukhusavdelningarna valdes slumpmässigt ut, från områden både med och utan historia om 

terrorhändelser.  

Datainsamling Frågeformulären skickades ut per post till de olika sjukhusen och skulle sedan skickas tillbaka till 

författarna. Av totalt 600 frågeformulär som skickades ut returnerades 336 stycken enkäter.  

Dataanalys Olika skalor och mätinstrument användes i studien för att mäta nivåer av exempelvis personlig 

stress, påträngande minnen och stöd. Forskarna använde medelvärden för att göra en statistisk 

analys och få fram ett resultat.   

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskornas upplevde:  

-Hög utbrännings nivå  

-Påträngande minnen  

- Personlig stress 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2  enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 9 

 

 

Referens Vasli, P., & Dehghan‐Nayeri, N. (2016). Emergency nurses' experience of crisis: A qualitative 

study. Japan journal of nursing science, 13(1), 55-64. 

Land  

Databas 

Japan 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka akutsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med trauma och att 

identifiera barriärer och faktorer som påverkar hur sjuksköterskor hanterar kriserna. 

Metod:  

Design 

Empirisk vetenskaplig metod 

Kvalitativ design 

Urval Sammanlagt 18 stycken akutsjuksköterskor var med i studien där inkluderingskriterierna var minst 

ett års arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med huvud forskaren och tog i genomsnitt 60 minuter. 

Intervjuguide frågorna presenterades i en bilaga.    

Dataanalys Intervjuerna ljudinspelades, transkriberades och analyserades samtidigt med datainsamlingen 

genom en innehållsanalys. All data lästes upprepade gånger för att framställa koder som sedan 

sorterades i olika kategorier för att skapa organisering. Data analyserades av båda forskarna som 

ledde till diskussion. Trovärdigheten fastställdes genom att kollegor och andra medlemmar 

kontrollerade och granskade insamlingen av data.   

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats  Sjuksköterskorna upplevde känslor av att kriser ofta händer oförutsägbart och därmed överraskar 

dem vid arbetet av att omhänderta patienter med trauma.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2  enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 10 

 

Referens Wenji, Z., Turale, S., Stone, T. E., & Petrini, M. A. (2015). Chinese nurses' relief experiences 

following two earthquakes: implications for disaster education and policy development. Nurse 

education in practice, 15(1), 75-81. 

Land  

Databas 

Kina 

Cinahl  

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet från arbetet med trauma 

patienter. 

Metod:  

Design 

Femonologisk 

Kvalitativ design 

Urval Intervjuer genomfördes med 12 sjuksköterskor. Inkluderingskriterierna var sjuksköterskor som 

arbetat med traumapatienter. 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes på kinesiska och varierade mellan 50 och 97 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och lästes upprepade gånger. Likheter och skillnader mellan 

intervjuerna togs fram. Översättning från kinesiska till engelska genomfördes av tvåspråkiga 

översättare som slutligen redigerades av forskaren. Forskaren tog hjälp och kontrollerade sitt 

arbete med en erfaren forskare under arbetets gång.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats  Sjuksköterskor upplevde;  
-Att minnena av traumapatienter aldrig upphörde. 

- Att erfarenhet underlättade arbetet.  

- att upplevelser av akut omvårdnad av patienter med trauma ledde till posttraumatiskt 

stressyndrom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.   
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