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Sammanfattning 
Trauma är den vanligaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden och kan 
orsaka stort lidande för den enskilda individen samt höga samhällskostnader. I 
Sverige saknas nationella och regionala riktlinjer för traumaomhändertagande, men 
ett flertal projekt pågår för att uppnå en säkrare traumavård.  På grund av det låga 
antalet traumalarm av större dignitet får anestesisjuksköterskan, som ingår i det 
multiprofessionella traumateamet, efter genomgången Trauma Nursing Core Course 
(TNCC) -utbildning ringa praktisk övning vilket kan medföra en svårighet i att 
upprätthålla förvärvad kunskap. Syftet med studien var att beskriva 
anestesisjuksköterskans uppfattning av att kunna arbeta evidensbaserat vid 
omhändertagandet av en patient på akutmottagningen i samband med ett traumalarm. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex verksamma anestesi-
sjuksköterskor och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Efter bearbetning av 
data framträdde tre kategorier: krav på kunskap, krav på arbetssätt i akutrummet och 
möjlighet till utveckling. En rad specifika förutsättningar krävs för att 
anestesisjuksköterskan ska kunna arbeta evidensbaserat i samband med ett 



traumalarm. Det krävs att anestesisjuksköterskan har erhållit kunskap genom 
förvärvad erfarenhet i sina vardagliga anestesiologiska arbetsuppgifter, ett giltigt 
TNCC certifikat, delaktighet vid traumaövningar, debriefing efter traumalarm samt 
ges möjlighet till utveckling. Resultatet kan bidra till ökad medvetenhet hos 
anestesisjuksköterskor som medverkar i traumaomhändertagande att arbeta 
evidensbaserat, vilket i sin tur kan bidra till en ökad patientsäkerhet med 
förhoppningsvis minskat lidande för den enskilda patienten samt i förlängningen 
minskade kostnader för samhället. 
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Abstract 

Trauma is the most common cause of death during the first four decades of life, and 
can cause great suffering for the individual as well as high costs for the society. There 
are no national or regional guidelines for trauma care in Sweden, but there are several 
ongoing projects to develop safer trauma care. Nurse anaesthetists who have 
undergone Trauma Nursing Core Course (TNCC) education have greater 
opportunities to apply evidence based care in trauma alerts. However, due to the low 
number of major trauma alerts, after completing TNCC education the nurse 
anaesthetist often has few opportunities to obtain practical experience, which can 
make it difficult to maintain the knowledge obtained. The aim of the study was to 
investigate nurse anaesthetists’ perceptions of being able to work in an evidence 
based way, in providing care to patients in the emergency department during a trauma 
alert. Semi-structured interviews were conducted with six professionally active nurse 
anaesthetists and analysed using qualitative content analysis. From analysing the data 
three categories appeared: requirements for knowledge, requirements for the approach 
in the emergency room and opportunities for development. Specific requirements for 
the nurse anaesthetist to be able to apply evidence based care during trauma alerts are 
suggested. Nurse anaesthetists developed their individual skills through experience 

 



 

acquired doing ordinary duties in the surgical department, obtaining a valid TNCC 
certificate, taking part in trauma exercises, debriefing after trauma alerts and also they 
must be given opportunities for development. These findings may contribute to 
increasing awareness of the nurse anaesthetist’s role in providing evidence based 
trauma care, which in turn can contribute to increasing patient safety and reducing 
suffering for the individual patient and in the long run decrease the costs for society. 
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Inledning 
Trauma är den vanligaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden och kan 
orsaka stort lidande, betydande invaliditet för den enskilde patienten och därmed stora 
kostnader för samhället (Svenska traumaregistret, 2014). I de länder som tillhör den 
europeiska unionen (EU) avlider en människa varannan minut på grund av trauma och 
för varje avliden drabbas enligt beräkningar två till tre individer av bestående 
invaliditet (EuroSafe, 2013). I Sverige avlider nära 4 000 personer varje år efter 
trauma. Frekvensen av stort trauma är lägre i Sverige jämfört med många andra länder 
i EU (ibid). Det innebär att varje sjukvårdsanställd, prehospitalt och på sjukhus, i 
Sverige har förhållandevis liten erfarenhet av att handlägga patienter som utsatts för 
ett stort trauma (Ribbe, 2013). Det multiprofessionella traumateamet sammankallas 
vid ett traumalarm och dess syfte är att vidta åtgärder för att identifiera och åtgärda 
patientens livshotande skador utan dröjsmål, på kortast möjliga tid (Berlin & 
Carlström, 2007). Detta kan rädda liv och erbjuda en stabil grund för fortsatt 
behandling (ibid). Anestesisjuksköterskan svarar tillsammans med anestesiologen för 
säkrande och upprätthållande av livsviktiga funktioner i samband med ett stort trauma 
(Lennquist, 2007a). I Sverige saknas nationella och regionala krav rörande 
traumavårdens organisation och lägsta acceptabla omhändertagandenivå. Detta 
medför att varje akutsjukhus har sin egen organisation för trauma och den varierar 
beroende på lokala traditioner och förutsättningar (Ribbe, 2013). Evidensbaserade 
kunskapsunderlag består av systematiskt insamlad och kritiskt värderad forskning 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). De kan finnas i olika former, som till exempel 
nationella vårdprogram eller kliniska riktlinjer. För att vården ska bli trygg och säker 
för patienter är det viktigt att denna faktakunskap kombineras med förtrogenhets-
kunskap, färdigheter och förståelse (ibid). Evidensbaserad vård är att integrera bästa 
tillgängliga evidens med klinisk expertis tillsammans med patientens preferenser och 
värderingar för att kunna ge optimal vård (Cronenwett et al., 2009). 

 

Bakgrund 
Trauma 
Trauma är grekiska och betyder sår. I nationalencyklopedin (u.å.) definieras trauma 
som ”skada eller sår som uppkommit genom yttre våld”. Lennquist (2007b) definierar 
ett stort trauma som: ”ett trauma vars effekter innebär ett för patienten potentiellt 
livshotande tillstånd, och som därför ska medföra att resurser för optimalt 
omhändertagande av den skadade omedelbart mobiliseras” (s.28). Akut handläggning 
av traumapatienten kräver flera olika åtgärder och kontroller som ofta måste utföras 
under tidspress (Widgren, Nilsson & Örtenwall, 2009). För att detta arbete ska 
fungera optimalt är en välplanerad organisation med ett välfungerande teamarbete, där 
varje teammedlem är medveten om sina uppgifter och skyldigheter, en förutsättning 
(ibid). Lennquist (2007b) anser att arbetet måste organiseras och övas för att kunna 
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fungera i en akutsituation och rutiner bör därför finnas på alla typer av sjukhus och 
mottagningar där ett traumaomhändertagande kan bli aktuellt. Esposito, Sanddal, 
Hansen och Reynolds (1995) visade i sin studie att ett av fyra dödsfall skulle kunna 
förhindras genom bättre omhändertagande vid trauma. När ett systematiskt arbetssätt 
vid trauma infördes ökade möjligheten att förebygga dödsfall med 15 procent 
(Esposito, Sanddal, Reynolds & Sanddal, 2003). Chua, D'Amours, Sugrue, Caldwell 
och Brown (2009) visade i sin studie att flest misstag i samband med trauma sker i 
akutrummet och att ett av tretton dödsfall hade kunnat förebyggas.  

Svenska traumaregistrets årsrapport visar att trafikrelaterade skador står för ungefär 
hälften av skadefallen och fallskador är den näst största gruppen som genererar 
allvarliga skador (Svenska traumaregistret, 2013). Av samtliga registrerade patienter 
var en femtedel i behov av akut operativ åtgärd (ibid). Ett lågt antal traumafall per 
traumateam bidrar till svårighet att uppnå hög kompetens och säkerhet för 
omhändertagandet av svårt skadade patienter både för den enskilda medarbetaren 
samt organisationen (Regionalt Medicinskt Råd Trauma [RMR-Trauma], 2011). 
RMR-Trauma redovisade i sin utarbetade plan för den södra sjukvårdsregionen ett 
förslag som innebar att endast ett traumacenter skulle upprättas i regionen, vilket 
skulle vara bundet till ett sjukhus med tillgänglighet dygnet runt till alla adekvata 
specialiteter. Dock ska samtliga specialiserade akutsjukhus handlägga merparten av 
regionens stora traumafall med stöd av traumacentret då behov föreligger (ibid). 
RMR-Traumas utredning ingår i Socialstyrelsens nationella traumautredning som 
utförs på uppdrag av regeringen och skall vara klar i juni 2015 vilken syftar till en 
systematisk genomgång av traumavården och att utarbeta ett planeringsunderlag för 
att stödja landstingen att upprätta planer för traumavården och att samverka vid en 
allvarlig händelse (Regeringsbeslut S2013/3285/FS). I september 2014 startade 
dessutom Patientförsäkringen LÖF i samarbete med bland annat Svensk Förening för 
Anestesi och Intensivvård (SFAI) projektet ”Säker traumavård” med målet att minska 
morbiditet och mortalitet vid trauma. Detta ska ske genom självvärdering, revision 
och förbättringsarbete samt genom att arbeta för en förbättrad kvalitet och säkerhet i 
svensk traumasjukvård (Patientförsäkringen LÖF, 2014). 

Anestesisjuksköterskans roll 
Utbildning och kompetens 

Advanced Trauma Life Support (ATLS) är ett grundkoncept för akut 
omhändertagande av traumapatienten, främst under den första timmen efter traumat 
inträffat (ATLS Sverige, u.å.). Utifrån detta koncept har specifika kurser för 
respektive yrkeskategori involverade i traumateamet utarbetats (ibid). Sjuksköterskan 
anses vara en viktig medlem i traumateamet och Trauma Nursing Core Course 
(TNCC) är en utbildning framtagen specifikt för akutsjuksköterskor utifrån ATLS, 
med vetenskaplig kunskap som grund (Riksföreningen trauma, 2014). Under en 
tredagarskurs anordnad av Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma ges 
deltagarna möjlighet att genom ett systematiskt och standardiserat tillvägagångssätt 
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träna praktiska färdigheter vid omhändertagandet av en traumapatient. Detta genom 
simulerade traumasituationer med de grundläggande teoretiska kunskaperna 
förvärvade från tilldelad kursmanual som grund. Bedömning och omvårdnadsåtgärder 
vidtas i prioriterad ordning utifrån minnesregeln ABCDE där det framgår att skador i 
prioriterad ordning avgör patientens överlevnadsmöjligheter. Förlust utav fri luftväg 
leder exempelvis till död snabbare än förlust utav förmågan att andas vilket i sin tur 
leder till död snabbare än förlust utav cirkulerande blodvolym. Utbildningscertifikat i 
TNCC tilldelas godkänd kursdeltagare och är giltigt i tre år. Därefter rekommenderas 
recertifiering för att upprätthålla förvärvad kompetens (ibid). 

Lokala riktlinjer 

Enligt lokala riktlinjer gällande omhändertagande vid trauma ska traumagruppen på 
respektive klinik och arbetsplats aktualisera och gå igenom traumavårdsprogrammet 
för utbildning och övning av traumaomhändertagandet (Geertsen, 2012). Kontinuerlig 
utbildning och övningar med patientfall hålls regelbundet på akutmottagningen och 
övningar med simulatordocka görs med hjälp av ATLS- och Advanced Pediatric Life 
Support- (APLS) instruktörer. Vidare beskriver riktlinjerna att det är önskvärt att 
anestesisjuksköterskan har genomgått TNCC-utbildning (ibid).  

Vid ett traumalarm är det ledningssjuksköterskan på akuten som tar emot det 
inkommande samtalet från prehospital personal (Geertsen, 2012). Vid ett traumalarm 
där patientens skador uppfattas vara av den svårighetsgraden att det multi-
professionella traumateamet anses behövas sammankallas detta. På akutrummet 
ställer traumateamet upp sig enligt ett förutbestämt mönster, där anestesi-
sjuksköterskan står till vänster om anestesiologen vid patientens huvudände. 
Anestesisjuksköterskans förberedande uppgifter består av att ta del av larmrapporten, 
klä sig i skyddskläder, ta fram och förbereda läkemedel och övervakningsutrustning, 
samt förbereda för intubation, central venkateter (CVK), artärnål och ventrikelsond. 
Vid patientens ankomst till akutrummet avläggs rapport av prehospital personal och 
därefter överflyttas patienten från ambulansbåren. Anestesisjuksköterskan har som 
uppgift att koppla upp patienten till basal övervakning samt assistera anestesiolog vid 
eventuell intubation, anläggande av CVK och artärnål. Vidare ansvarar anestesi-
sjuksköterskan för administration av syrgas samt läkemedel, uppkoppling av 
kapnograf och artärtryck samt fortlöpande assistans till anestesiolog. Vid vidare 
transport av patienten till annan instans har anestesisjuksköterskan till uppgift att 
förbereda läkemedel och eventuell transportventilator samt om behov föreligger 
närvara under transport (ibid). 

Evidensbaserad vård 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) uppger att patienten ska ges sakkunnig och 
omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller kraven på vård utförd i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare står det att vården 
så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att 
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patienten ska visas omtanke och respekt (ibid). Därmed är det sjuksköterskans ansvar 
att patienten får omvårdnad i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet genom 
att tillämpa evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 
Evidensbaserad vård innebär att sjuksköterskan använder sig av ett vetenskapligt 
förhållningssätt genom att systematiskt samla in, granska, värdera och sammanställa 
vetenskaplig kunskap på ett metodiskt sätt. Därtill använder sjuksköterskan sin 
kliniska expertis tillsammans med patientens unika förutsättningar och preferenser 
samt bästa vetenskapliga bevis för att uppnå bästa möjliga vårdresultat (ibid). 

Redan 1982 presenterade Patricia Benner forskning där hon beskrev det ökade 
behovet av erfarna sjuksköterskor då hälso- och sjukvården blivit mer teknisk och 
specialiserad (Benner, 1982). Komplexitet och ansvar i omvårdnaden fordrar 
kontinuerlig utveckling i yrket och detta i sin tur menade Benner kräver en förståelse 
för vad som skiljer den erfarna sjuksköterskan från nybörjaren. Hon använde sig av en 
modell som inkluderar skicklig prestation baserad på både erfarenhet och utbildning. 
Benners modell av sjuksköterskans utveckling från novis till expert består av fem 
stadier (ibid). När sjuksköterskan kombinerar teoretisk kunskap och erfarenhet med 
sin reflektiva förmåga och integrerar innebörden av denna kombination med sin 
personlighet kan expertkunnandet uppstå och på så vis kan novisen utvecklas till 
expert (Benner, 1993).  

Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) är en 
begreppsmodell som är framtagen av omvårdnadsforskarna Kitson, Harvey och 
McCormack (1998). Den är utarbetad för att beskriva hur komplex förändrings-
processen som ligger till grund för implementering av forskningsresultat i vården är 
(Rycroft-Malone, Seers, Titchen, Harvey, Kitson & McCormack, 2004). Modellen 
består av tre delar som är viktiga var för sig och i samspel med varandra. Evidens är 
den första delen som behöver ses ur ett bredare perspektiv enligt forskarna som anser 
att kunskap kommer från olika typer av evidens. Dessa är forskning, klinisk 
erfarenhet, patienter, klienter och vårdare samt den lokala kontexten och omgivningen 
(ibid). Den andra delen är kontext som syftar både på omgivningen där hälso- och 
sjukvård utförs och på kontexten där forskningsevidens ska implementeras med avsikt 
att förändra (Rycroft-Malone, 2004). Rycroft-Malone menar att faktorerna kultur, 
ledarskap och utvärdering främjar en framgångsrik implementering av evidens i 
praktiken. Tredje delen i PARIHS är facilitering; att göra det möjligt att implementera 
evidens i praktiken vilket lämpligen görs av en person vars uppgift är att underlätta 
för andra, en facilitator. En lyckad implementering är beroende av en facilitator som 
har färdigheter och kunskap att hjälpa individer, grupper och organisationer att 
tillämpa evidens i praktiken (ibid). 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist-
sjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) ska anestesi-
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sjuksköterskan utföra anestesiologisk omvårdnad och utgå från den enskilde 
patientens resurser och behov. Vidare ska anestesisjuksköterskan även inge patienten 
lugn, trygghet och förvissa sig om att patienten får professionell omvårdnad. Vid 
akuta ingrepp ska anestesisjuksköterskan tillsammans med anestesiolog planera och 
genomföra generell anestesi. Vidare ingår det i anestesisjuksköterskans kompetens-
beskrivning att implementera evidensbaserade forskningsresultat i omhändertagandet 
av patienten i den perioperativa vården (ibid). 

 

Problemformulering 
Trauma kan orsaka stort lidande för den enskilda individen och höga kostnader för 
samhället. I dagsläget finns varken nationella eller regionala riktlinjer för 
omhändertagande vid trauma. På grund av det låga antalet stora traumalarm får 
anestesisjuksköterskan efter genomgången TNCC-utbildning ringa praktisk övning 
vilket kan medföra en svårighet att upprätthålla erhållen kunskap och därmed bedriva 
evidensbaserad vård. 

 

Syfte 
Att beskriva anestesisjuksköterskans uppfattning av att kunna arbeta evidensbaserat 
vid omhändertagandet av en patient på akutmottagningen i samband med ett 
traumalarm. 

 

Metod 
Design 
Kvalitativ metod användes då syftet med studien var att beskriva anestesi-
sjuksköterskans uppfattning, personliga upplevelser och erfarenheter av att kunna 
arbeta evidensbaserat i samband med ett traumalarm (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Urval 
Sex anestesisjuksköterskor inkluderades i studien genom bekvämlighetsurval på 
anestesikliniker vid två medelstora sjukhus i västra Sverige med likartade 
behandlingsriktlinjer för traumalarm. Inklusionskriterier för studien var kliniskt 
verksamma sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi, 
genomgången TNCC-utbildning samt minst två års erfarenhet. 
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Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes under hösten 2014 och utgick ifrån en intervjuguide 
baserad på ett antal semistrukturerade frågor. Samtliga intervjuer utfördes enskilt med 
en utav författarna och spelades in på respektive författares mobiltelefon. Intervjuerna  
uppskattades vara mellan 20 till 30 minuter. Ljudfilerna överfördes via dator till USB-
minne och raderades därefter från respektive författares mobiltelefon. 

Bearbetning av data 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och textmaterialet lästes igenom av samtliga 
författare. Texten utgjorde sedan analysenheten som bearbetades enligt kvalitativ 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Analysmaterialet genomlästes ett 
flertal gånger för att få en uppfattning om dess innehåll som helhet. De delar som 
specifikt svarade mot syftet bröts ut i meningsbärande enheter, vilka i sin tur 
kondenserades utan att förlora dess kärna. De kondenserade meningsbärande 
enheterna abstraherades och kodades för att ge författarna möjlighet att bearbeta 
analysmaterialet utifrån en ny synvinkel. Baserat på skillnader och likheter resulterade 
dessa koder slutligen i kategorier (tabell 1). Under analysens gång gick författarna 
fram och tillbaka i texten för att försäkra sig om att sammanhanget inte gått förlorat 
vilket är de olika stegen i kvalitativ innehållsanalys (ibid). 

Tabell 1: Exempel på dataanalys 

 

 
Etik 
En etikprövning för arbetet genomfördes och godkändes av den lokala 
etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle vid 
Halmstad Högskola (Diarienummer UI 2014/563). Studien genomfördes utifrån de 
etiska riktlinjerna för forskning enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical 
Association, 2013), vilka består utav specificerade krav angående information, 
samtycke och konfidentialitet. Skriftlig information om studien samt blankett för 
tillstånd till genomförande av intervjuerna lämnades till respektive verksamhetschef 
på de aktuella klinikerna. Efter godkännande att genomföra studien lämnades muntlig 

Meningsbärande 
enhet Kondenserad mening Kod Kategori 

det är säkert tio år sen 
jag gått TNCC… en 
gång…jag har inte 
haft nån 
vidareutbildning, jag 
tror inte det är nån här 
som har haft det 

tio år sen TNCC… en 
gång… jag har inte haft 
nån vidareutbildning 

Ingen recertifiering Krav på kunskap 
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samt skriftlig information till anestesisjuksköterskorna på klinikerna med förfrågan 
om frivilligt deltagande. Efter urval inhämtades skriftligt informerat samtycke från 
deltagarna, där det tydligt framgick att deltagandet var frivilligt och att de när som 
helst kunde avbryta sin medverkan. Vid intervjutillfället informerades deltagarna mer 
ingående om studiens syfte samt att insamlad data endast kom att användas i 
forskningsändamål. Ljudfilerna med intervjumaterialet har förvarats oåtkomligt för 
obehöriga och raderats efter studiens slut. Intervjumaterialet har under studiens 
genomförande behandlats och redovisats konfidentiellt. 

 

Resultat 
Efter bearbetning och analys av data framkom tre kategorier: krav på kunskap, krav 
på arbetssätt i akutrummet och möjlighet till utveckling. 

Krav på kunskap 
Anestesisjuksköterskans huvudsakliga uppgift i samband med ett traumalarm är enligt 
informanterna att samarbeta med och assistera anestesiologen för att skapa samt hålla 
fria luftvägar. Vid traumafall där anestesiologen behövs vid andra insatser än de som 
rör luftvägarna blir det anestesisjuksköterskans uppgift att upprätthålla fria luftvägar. 
Detta upplevs av informanterna som att utföra sin vanliga arbetsuppgift vilket inger 
en känsla av trygghet i sin roll i traumateamet.  

”eftersom vi har hand om andningen så man vet ju precis där, det är precis ju som 
vid en vanlig intubation här uppe” 

Informanterna uppgav att en förutsättning för att de skulle känna denna trygghet var 
att de fått en ordentlig inskolning och en försiktig introduktion till traumalarm samt 
genomgått TNCC-utbildning och att de varit delaktiga vid traumaövningar. 

Samtliga informanter har genomgått TNCC-utbildning med certifiering för mer än 10 
år sedan, varav två genomgått den i egenskap av intensivvårdssjuksköterskor. 
Därefter har ingen av dem erbjudits recertifiering av arbetsgivaren, trots att det 
efterfrågats. Detta med hänvisning till ekonomiska skäl och att grundutbildning för 
nyanställda prioriteras. 

Traumaövning med utvärdering genomförs i möjligaste mån regelbundet vilket 
upplevs som ett förbättringsarbete och något positivt. Informanterna lyfte fram att det 
i första hand är nyanställda som får gå på dessa övningar. Detta resulterar oftast i att 
de som redan gått en gång endast får praktisera och utveckla sin kunskap i riktiga 
situationer.  
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”traumaövningar har vi ju vissa… vi försöker ju ha varje månad… så övar man på 
lite olika grejor och det är oftast dom som har börjat nytt ny inom narkos, någon ny 
narkossköterska… alla har fått vara med på nån av övningarna”   

Informanterna framhöll vidare att bristen på större traumalarm innebär mindre träning 
och därmed svårigheter att utarbeta bra rutiner. 

”vi har ju inte så där väldigt mycket traumalarm här tycker jag alltså av dignitet så 
att säga, stora. Då är det svårt att få till bra rutiner kan jag tycka. Man får inte 
träna” 

Krav på arbetssätt i akutrummet 
Anestesisjuksköterskorna betonade att de vid ett traumalarm har begränsad tid för 
förberedelse från det att larmet mottas i sökaren, tills patienten anländer till 
akutrummet.  I mån av tid förbereder anestesisjuksköterskan sig både mentalt och 
praktiskt utifrån sin roll och det gäller att utnyttja tiden maximalt. De mentala 
förberedelserna uppgavs ha sin början på vägen ner till akuten men startar på allvar 
vid ankomst till akutrummet där en rapport om traumafallet ges av akutpersonal. De 
praktiska förberedelserna innebär till exempel att anestesisjuksköterskan funktions-
kontrollerar sin utrustning, tar fram material samt färdigställer de läkemedel som kan 
tänkas behövas. 

”då går det ju runt tankar vad det kan va, i fall det har tagit liksom eh hur andningen 
är men dom går igenom allting där liksom om dom är medvetandesänkta och så. Sen 
så målar man ju upp en liten bild och då tar man ju fram, är dom medvetandesänkta 
och lite så då tar man ju fram direkt och lägger fram eh till intubation och så. Det 
brukar jag alltid förbereda i så fall” 

Vid arbete i akutrummet belyste informanterna vikten av ett strukturerat arbetssätt 
med väl inarbetade rutiner där samtliga teammedlemmar vet sina positioner samt 
arbetsuppgifter. En av informanterna beskrev att arbetssättet vid ett traumalarm är 
baserat på ATLS och TNCC men har anpassats för att passa sjukhusets verksamhet. 
Vidare lyfte informanterna fram att ett tydligt och strukturerat ledarskap är avgörande 
för arbetet på akutrummet. 

"men riktigt bra fungerande team där nere det är en bra traumaledare... att dom är 
väldigt tydliga, strukturerade, nu gör vi det här, nu gör vi det här, nu gör vi det här… 
så att alla hänger med på vad som händer” 

Alla i traumateamet har patientens bästa i fokus, de arbetar mot samma mål och för att 
nå dit på bästa sätt belystes vikten av en välfungerande kommunikation samt ett gott 
bemötande teammedlemmarna emellan.   

”Jag tycker det är rätt viktigt att man har en bra dialog, att man trivs med 
människorna man jobbar med för det är så lätt att det blir dålig stämning när det är 
akut så att det är alltid bra att börja så” 
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I mån av tid och möjlighet uppgav informanterna att när patientens luftväg är säkrad 
erbjuder de vanligtvis övriga teammedlemmar sin assistans.  

Något som försvårar traumateamets arbetssituation och som upplevs som en stor risk 
är att det ofta är för många personer på akutrummet, vilket upplevs leda till att 
arbetsmiljön för traumateamet blir stökig och ogynnsam.  

Hos informanterna finns det en tydlig oklarhet huruvida om och var riktlinjer an-
gående traumalarm finns samt när de senast uppdaterades och vad de är baserade på. 

”Jag vet inte. Jag kan inte säga att jag läst något pm...Jag vet ju att vi blivit ombedda 
var vi ska ha våra positioner och att det finns bilder på sånt men just att det finns 
riktlinjer som man kunde titta på… det gör det kanske men dom har jag inte läst. Det 
får jag erkänna.” 

Vidare menade informanterna att riktlinjer är något som är viktigt för ny personal, där 
de enkelt kan gå in och kolla vad som åligger dem, inte i syfte att hålla sig upp-
daterad. 

Möjlighet till utveckling 
I intervjuerna framkom ett generellt missnöje över arbetsgivarens brist på intresse och 
ovilja att erbjuda personlig utveckling samt vidareutveckling av verksamheten trots 
ett påtalat stort behov. Ekonomiska skäl och personalbrist uppgavs vara de största 
anledningarna till detta. Faktorer förutom dessa som påverkade informanternas egna 
initiativ till vidareutveckling negativt uppgavs vara hög arbetsbelastning, tidsbrist 
samt brist på intresse. Med hänvisning till detta ansåg informanterna att trauma inte 
blir ett prioriterat område.  

Arbetstiden ägnas enligt informanterna fullt ut åt anestesiologisk patientnära vård och 
om de vid något tillfälle skulle ges möjlighet att utföra någon form av utvecklings-
arbete känner de sig oerhört stressade.  

”Det är ju tidsbrist så till vida att jag har ju inte den här avsatta tiden som är till för 
att göra just det och då blir det inte gjort heller. Det är inte så att jag vet att nu har 
jag en eller två orörda timmar och det är meningen att jag ska gå till biblioteket och 
läsa artiklar eller jag ska hospitera på ambulansen eller så… den finns inte i mitt 
schema och då blir det inte gjort. Men det är ju lite egensansvar där också, visst. Man 
kan ju plocka loss sig en liten stund då och då.”  

Informanterna upplever att den enda tiden som kvarstår att använda till vidare-
utveckling är deras fritid, vilken de inte är villiga att använda om där inte finns ett 
eget personligt intresse bakom. 

”Där är man väl lite slö själv kanske men man ger så mycket ändå på något vis tycker 
jag på jobbet så man är rätt trött och sitta hemma på fritiden och läsa sådana 
artiklar. Men visst hade man kunnat få avsatt tid här och sitta och söka och läsa 
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artiklar jättebra. Men det finns inte utrymme för det. Då får man väl kanske i så fall 
komma med ett färdigt koncept att ’så här vill jag ha det’ och det har jag inte gjort.”  

Det framkom i intervjumaterialet att anestesisjuksköterskan förlitar sig på kunskap 
från kollegor som vid något tillfälle sett eller läst något någonstans istället för att 
inhämta ny kunskap på egen hand. 

En viktig del i utvecklingsarbetet för både den enskilde anestesisjuksköterskan men 
också för hela verksamheten är möjligheten till debriefing. Anestesisjuksköterskorna 
framhöll att de oftast ges möjlighet till debriefing vid speciella händelser som dödsfall 
eller då barn varit inblandade i traumat. Detta upplevdes fördelaktigt då det gav 
möjlighet till utvärdering av arbetsinsatserna vid traumalarmet.  

”Ibland så går dom att varje person får säga hur dom upplevt det hela och går 
igenom och det är mycket bra. Och sen så, eh… vad man kunde gjort bättre till nästa 
gång” 

Dock lyftes det fram att debriefingen oftast inte sker i direkt samband med trauma-
larmet utan anestesisjuksköterskan får fortsätta arbeta som vanligt efter psykisk 
påfrestning vid tragiska händelser. 

”lite dumt ibland, för att är det barn det gäller att liksom barn kommer in och eh och 
man inte får igång dom och dom dör om man säger så, då ska man upp och jobba 
direkt... det är ju konstigt att vi får fortsätta att jobba egentligen. Ja, för ja då är det 
bara man ska bara rulla på liksom” 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes som design. Författarna genomförde ett bekvämlighets-
urval med tanke på studiens begränsning i form av tid och antal intervjuer. Två 
intervjuer var genomfördes med totalt sex anestesisjuksköterskor. Intervjuerna gjordes 
med öppna frågor vilket medförde att resultatet blev mer nyanserat tack vare att 
många upplevelser kunde tas upp. Vi upplevde att några av informanterna var 
stressade under intervjun, vilket skulle kunna bero på att de var i tjänst och det kan ha 
påverkat resultatet negativt. Författarnas begränsade erfarenhet av att genomföra 
intervjuer kan ha påverkat resultatet. Under intervjuerna användes bekräftande teknik, 
genom att upprepa det informanterna svarat, för att säkerställa att informanternas svar 
var korrekt uppfattade, vilket styrker resultatet. 

Innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004) hjälpte författarna att välja 
ut det resultat som var relevant för syftet och även att ge struktur till resultatet. 
Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som används när en kvalitativ 
studies trovärdighet ska bedömas. Med giltighet menas om det finns en variation i de 
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upplevelser som informanterna angett. Författarna anser att eftersom det är en stor 
variation i anestesisjuksköterskans upplevelser är giltigheten för studien god. Därmed 
har syftet med studien uppnåtts väl. Studiens tillförlitlighet anses vara god då 
författarna tillsammans kontinuerligt kritiskt granskat, tolkat samt transkriberat 
intervjumaterialet för att uppnå det slutliga resultatet med de tre kategorierna. Citaten 
i resultatet speglar innehållet i respektive kategori vilket styrker resultatet av studien. 

Enligt Polit och Tatano Beck (2014) är kvalitativa studier kontextbundna och med det 
menas att studiens resultat endast är giltig under dess specifika förhållanden. Det är 
läsaren själv som avgör huruvida studiens resultat är överförbart till andra specifika 
grupper och situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna anser att under-
laget med sex informanter är litet och därmed är resultatets överförbarhet begränsat. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att anestesisjuksköterskan måste erhållit kunskap genom förvärvad 
erfarenhet i sina vardagliga anestesiologiska arbetsuppgifter, genomgått TNCC-
utbildning, traumaövningar samt utvärdering efter traumalarm för att kunna arbeta 
evidensbaserat. Vidare visar resultatet att vad som ytterligare krävs är att det finns 
specifika krav på arbetssättet i akutrummet samt att anestesisjuksköterskan måste ges 
möjlighet till utveckling. 

Anestesisjuksköterskans roll vid ett traumalarm innebär enligt informanterna 
huvudsakligen ett samarbete med anestesiolog för att skapa, samt upprätthålla, fria 
luftvägar. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen 
för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) är det 
anestesisjuksköterskans uppgift att bedöma, etablera och upprätthålla en fri luftväg. 
Dessutom ska anestesisjuksköterskan övervaka och ventilera patienten samt assistera 
anestesiologen. Då anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter vid ett traumalarm till stor 
del liknar de vardagliga anestesiologiska arbetsuppgifterna på operationsavdelningen 
medför detta sannolikt en känsla av trygghet. Det är därför av stor vikt att 
anestesisjuksköterskan först får en möjlighet att bli bekväm i sin roll, när det gäller 
yrkets anestesiologiska arbetsuppgifter, för att kunna utföra ett bra evidensbaserat 
arbete på akutrummet. Detta är viktigt då det framkom i intervjuerna att 
anestesisjuksköterskan i vissa situationer måste överta anestesiologens roll då 
anestesiologen blir upptagen med andra uppgifter. 

Enligt informanterna är det oftast begränsad tid till förberedelse i samband med ett 
traumalarm, vilket innebär att det är extra viktigt att anestesisjuksköterskan är 
förtrogen med sina arbetsuppgifter. Mental förberedelse är viktig för att kunna arbeta 
lugnt och metodiskt och praktisk förberedelse är en förutsättning för att bedriva en 
säker vård. Enligt Benner (1993) är det när sjuksköterskan kombinerar teoretisk 
kunskap och erfarenhet med sin reflektiva förmåga samt integrerar innebörden av 
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denna kombination med sin personlighet som ett expertkunnande kan uppstå och på 
så vis kan novisen utvecklas till expert. I enlighet med Benners modell har anestesi-
sjuksköterskan den grundläggande teoretiska kunskapen när hon är klar med 
utbildningen, men den reflektiva förmågan kommer med erfarenhet. Därmed kan inte 
novisen göra samma förberedande bedömning som experten i en traumasituation.  

Under ett traumalarm är det anestesisjuksköterskan som står vid huvudändan närmast 
den immobiliserade patienten. I de fall patienten är vid medvetande har anestesi-
sjuksköterskan en möjlighet att informera och inge lugn. Detta är i enlighet med 
riktlinjer som säger att anestesisjuksköterskans ansvar är att inge patienten lugn, 
trygghet och förvissa sig om att patienten får professionell omvårdnad (Riks-
föreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  
Vidare står det i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) att vården så långt som möjligt 
ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att patienten ska visas 
omtanke och respekt. Detta är något som inte påtalas av informanterna och det 
framgår inte heller som en specifik uppgift i de lokala riktlinjerna. Den primära 
undersökningen vid traumaomhändertagandet innebär att identifiera och undanröja 
omedelbara hot mot livsviktiga funktioner (Lennquist, 2007c). Detta skulle kunna 
förklara varför det inte nämns av informanterna eller i riktlinjerna. 

Informanterna belyste vikten av ett strukturerat arbetssätt med väl inarbetade rutiner. 
För att arbetet ska kunna fungera i akutsituationer måste det organiseras och övas och 
rutiner bör finnas för traumaomhändertagande (Lennquist, 2007b). På informanternas 
arbetsplats baseras arbetssättet på ATLS och TNCC vars positiva resultat är väl 
forskade på (ATLS Sverige, u.å. & Riksföreningen trauma, 2014). Samtliga 
informanter har genomgått TNCC-utbildning med certifiering för cirka 10 till 15 år 
sedan. Två av informanterna har genomgått utbildningen som intensivvårds-
sjuksköterskor, med syftet att endast få en inblick i det primära omhändertagandet på 
akutrummet för att kunna fortsätta omvårdnaden av traumapatienten på intensivvårds-
avdelningen. Därmed är det tveksamt om de har fått samma förutsättningar och 
förvärvad kompetens genom sin TNCC-utbildning då de troligtvis haft ett annat 
synsätt på utbildningen och koncentrerat sig på andra delar än just de 
anestesiologiska. För att akutsjuksköterskan ska kunna upprätthålla förvärvad 
kunskap inom TNCC rekommenderas en recertifiering vart tredje år (Riksföreningen 
trauma, 2014). Informanterna uttryckte en frustration, över att arbetsgivaren trots 
efterfrågan på recertifiering, inte prioriterar detta. Vidare framgår det i de lokala 
riktlinjerna att det är önskvärt att anestesisjuksköterskan har genomgått TNCC-
utbildning (Geertsen, 2012). Forskning visar att ett systematiskt arbetssätt vid trauma 
kan förebygga dödsfall med 15 procent (Esposito et al., 2003) och då arbetsgivaren 
enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är skyldig att bedriva en patientsäker 
vård kan det tyckas att det borde finnas ett krav, och inte enbart ett önskemål, att de 
anestesisjuksköterskor som medverkar vid traumalarm har en giltig TNCC 
certifiering. 
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Enligt informanterna råder det en brist på traumalarm av dignitet, vilket resulterar i att 
anestesisjuksköterskorna får mindre träning och därmed svårigheter att utarbeta bra 
rutiner för arbetet i en traumasituation både som individ och team. Detta överens-
stämmer med RMR-Traumas bedömning att ett lågt antal traumafall per traumateam 
innebär en svårighet att uppnå hög kompetens och säkerhet för omhändertagandet av 
svårt skadade patienter (Regionalt Medicinskt Råd Trauma, 2011). RMR-Trauma 
rekommenderar därför i sin utredning, som ingår i Socialstyrelsens nationella trauma-
utredning på uppdrag av regeringen, ett regionalt traumacenter för att kunna 
upprätthålla kompetensen (ibid). Dessutom pågår sedan hösten 2014 projektet ”Säker 
traumavård” som genom självvärdering, revision och förbättringsarbete har som mål 
att minska morbiditet och mortalitet vid trauma (Patientförsäkringen LÖF, 2014). 

Lennquist (2007b) poängterar vikten av övning för att arbetet ska kunna fungera i den 
akuta situationen. Informanterna uppgav att traumaövningar med utvärdering 
upplevdes positiva och ledde till förbättringar, men gav uttryck åt att de endast fått gå 
en gång vardera på traumaövningar under sin anställningstid då ny personal 
prioriteras. För att effektivisera traumaövningarna, är videoinspelning med efter-
följande analys ett verktyg som skulle kunna användas. Denna metod har visat sig 
vara effektiv för att identifiera misstag och möjliggöra korrigering av såväl 
begreppsmässiga som praktiska misstag (Georgiou & Lockey, 2010). De vanligaste 
misstagen som identifieras genom videoanalys är oftast sådana som kan relateras till 
luftväg, andning, tillförsel av syrgas samt misstag vid sekundär undersökning. Med 
hjälp av videoanalys i samband med trakeal intubation vid trauma visade forskarna att 
misstag, såsom bristande samordning i teamet, dålig kommunikation samt 
försummelse av att genomföra viktiga uppgifter av teamets medlemmar, kunde 
identifieras (ibid). Användning av detta verktyg borde kunna ge en bättre 
förutsättning för en mer reflekterande och konstruktiv diskussion, samt insikt om både 
individens roll och teamarbetet som helhet. 

Informanterna underströk vikten av ett tydligt ledarskap för hur arbetet fortskrider på 
akutrummet. I en norsk studie om vilka icke-tekniska färdigheter som var viktiga för 
medlemmarna i traumateamet i det initiala skedet, fann de att ledarskap var den 
huvudsakliga faktorn för hur väl teamet fungerade (Hjortdahl, Ringen, Naess & 
Wisborg, 2009). Det framkom i studien att ledarskapet var den viktigaste faktorn både 
för ett lyckat och för ett misslyckat teamarbete (ibid). I en interventionsstudie från 
USA med kortare simuleringsövningar för traumateam följt av debriefing och 
undervisning i ledarskap och samspel i grupp, sågs vid uppföljning efter tre veckor 
förbättringar inom kommunikation och teamarbete. Forskarnas slutsats var att ett 
kortare övningsprogram kan förändra beteenden och kommunikation emellan team-
medlemmar (Roberts et al., 2014). 

För att akut kunna handlägga traumapatienter, fordras organiserat teamarbete och alla 
medlemmar i teamet måste ha kunskap om sina uppgifter och skyldigheter (Widgren 
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et al., 2009). Bland informanterna fanns det en oklarhet huruvida om och var riktlinjer 
angående traumalarm finns, samt när de senast uppdaterades och vad de är baserade 
på. Trots denna oklarhet upplevde informanterna att de följer riktlinjerna för sin roll 
vid ett traumalarm. Detta är något som kan kännas motsägelsefullt och kan vara ett 
område att forska vidare inom.  

En annan viktig faktor är utvärdering efter traumalarm genom debriefing, något som 
anestesisjuksköterskorna upplevde som ett förbättringsarbete. Dock skedde det inte 
varje gång utan främst vid speciella händelser som dödsfall och vid tragisk utgång där 
unga patienter varit inblandade. Det framkom även att debriefing alltid skedde i 
efterhand och inte i direkt anslutning till traumalarmet, vilket medförde att alla inte 
hade möjlighet att delta eller glömdes bort. Vid en observationsstudie på ett 
barnsjukhus granskades 241 traumalarm, varvid debriefing genomfördes i 26 procent 
av fallen (Mullan, Wuestner, Kerr, Christopher & Patel, 2013). Vid de flesta av dessa 
tillfällen genomfördes debriefing inom en timme efter avslutat traumalarm. Detta 
visar att traumateamet föredrar att genomföra en eventuell debriefing så kort tid efter 
avslutad vård som möjligt. Skälen till detta uppgavs vara att teamet har lättare att 
komma ihåg det som har hänt, att emotionell bearbetning med fördel sker så tidigt 
som möjligt samt, att en större andel av teamets medlemmar kan närvara om 
debriefing sker innan de avslutar sina arbetspass (ibid). I en interventionsstudie av 
Berg, Hervey, Basham-Saif, Parsons, Acuna & Lippoldt (2014) infördes strukturerad 
debriefing direkt efter traumalarm på akutrummet efter återupplivning. Tre månader 
efter sågs förbättringar i personalens uppfattning av sin roll i teamet, de kände sig 
säkrare i att delge sin åsikt, ta emot feedback och rapportera problem till gruppen och 
handledaren. De upplevde förbättringar inom patientsäkerheten, kommunikationen i 
teamet angående patientvården, förebyggande av misstag och feedback, samt en 
positiv inställning till interventionen. Personalen upplevde att strukturerad debriefing 
gav en möjlighet för teamet att identifiera problem och tvetydigheter utan 
fördömanden. Dessutom ökade debriefingen medvetenheten av kommunikations-
barriärer och i hur kommunikation kan påverka patientsäkerheten (ibid). I PARIHS-
modellen beskrivs att kunskap kommer från olika typer av evidens såsom forskning, 
klinisk erfarenhet, patienter, klienter och vårdare samt den lokala kontexten och 
omgivningen (Rycroft-Malone et al., 2004). Debriefing kan då vara ett utmärkt sätt att 
ta till vara på den kliniska erfarenheten som finns och på så vis utveckla densamma i 
syfte att arbeta evidensbaserat. 

Anestesisjuksköterskan har ett yrkesmässigt ansvar att arbeta evidensbaserat 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
För att anestesisjuksköterskan ska kunna bedriva en evidensbaserad vård krävs det att 
ett vetenskapligt förhållningssätt används i kombination med anestesisjuksköterskans 
kliniska expertis, patientens unika förutsättningar och preferenser, samt bästa 
vetenskapliga bevis (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Under intervjuerna belyste 
informanterna sitt egenansvar i att hålla sig uppdaterade inom sin profession och 
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därmed också inom traumaområdet. På grund av hög arbetsbelastning, tidsbrist och 
personalbrist upplevde informanterna att deras möjligheter att hålla sig uppdaterade 
inom sin profession minskade betydligt. Brist på eget intresse inom det specifika 
området trauma var ytterligare och kanske den mest avgörande faktorn för huruvida 
informanterna aktivt sökte information såsom forskningsartiklar eller inte. Boström, 
Ehrenberg, Gustavsson och Wallin (2009) fann i sin studie att sjuksköterskor två år 
efter examen i liten utsträckning använder sig av ett evidensbaserat arbetssätt, 
framförallt vad gäller att söka forskningsartiklar, vilket endast en femtedel uppgav att 
de gjorde. Liknande fynd gjorde Forsman, Gustavsson, Ehrenberg, Rudman och 
Wallin (2009) när de jämförde hur sjuksköterskor tillämpar forskning kliniskt ett och 
tre år efter examen. De fann att användningen var liten efter ett år och hade minskat 
ytterligare efter tre år (ibid). Det finns ett behov av forskning där det undersöks varför 
sjuksköterskor inte använder mer forskningsresultat i sitt praktiska arbete. När 
anestesisjuksköterskorna inte får de rätta förutsättningarna från arbetsgivaren upplevs 
det av informanterna att de får förlita sig på andras kunskap i stället, det vill säga ny 
kunskap inhämtas från kollegor som sett eller läst något någonstans. Patientsäkerhets-
lagen (SFS 2010:659) uppger att patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- 
och sjukvård som uppfyller kraven på vård utförd i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Det är arbetsgivarens ansvar att ge de rätta förutsättningarna 
för att personal har möjlighet att bedriva vården på detta sätt och det är anestesi-
sjuksköterskans personliga ansvar att se till att vården utformas på detta sätt. 

Att införa forskningsresultat i vården är en komplex förändringsprocess (Rycroft-
Malone et al., 2004). I PARIHS-modellen har forskarna tagit fram ett flertal viktiga 
faktorer för att det ska lyckas, såsom kultur, ledarskap, utvärdering och facilitering. 
PARIHS-modellen beskriver att för att lyckas implementera evidens i praktiken 
behövs en facilitator som har färdigheter och kunskap att hjälpa individer, grupper 
och organisationer att tillämpa evidens i praktiken (ibid). De intervjuade anestesi-
sjuksköterskorna uttryckte ett missnöje över arbetsgivarens brist på intresse och ovilja 
att erbjuda personlig utveckling samt att vidareutveckla verksamheten, trots ett påtalat 
stort behov. 

 

Konklusion 
Anestesisjuksköterskorna har möjlighet att arbeta evidensbaserat vid traumalarm 
genom att de utför samma arbetsuppgifter som i det dagliga anestesiologiska arbetet 
på operationsavdelningen. Det förutsätter dock att de har förvärvat erfarenhet, 
genomgått TNCC-utbildning med recertifiering, traumaövningar samt att debriefing 
görs efter traumalarm. Dessutom krävs att arbetssättet i akutrummet är strukturerat. 
Den begränsade möjligheten till utveckling visar på behovet av förbättringsarbete för 
att arbeta evidensbaserat. PARIHS kan vara en modell att ta hjälp av vid 
implementering av ny forskning. 
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Implikation 
Anestesisjuksköterskor som tar del av studien kan ges en ökad medvetenhet om att 
arbeta evidensbaserat under traumaomhändertagande genom att använda riktlinjer och 
aktivt söka kunskap. Resultatet kan vidare ge arbetsgivaren tips till förbättringsarbete 
såsom att se till att anestesisjuksköterskorna har uppdaterade TNCC certifikat, erbjuda 
regelbundna traumaövningar och möjlighet till debriefing. Detta kan bidra till en ökad 
patientsäkerhet med förhoppningsvis minskat lidande för den enskilda patienten. I 
förlängningen skulle det dessutom kunna bidra till att minska samhällets kostnader för 
vård i samband med trauma. 

 16 



 

Referenser 

ATLS Sverige. (u.å.). Om ATLS. Hämtad 07-03-2014 
från http://atls.se/ATLS/OmATLS/tabid/54/Default.aspx 

Benner, P. (1982). From novice to expert. American Journal of Nursing, 82(3), 402-
407. 

Benner, P. (1993). Från novis till expert - mästerskap och talang i 
omvårdnadsarbetet. (T. Grundberg, övers.). Lund: Studentlitteratur. (Originalarbete 
publicerat 1984). 

Berg, G.M., Hervey, A.M., Basham-Saif, A., Parsons, D., Acuna, D.L., & Lippoldt, 
D. (2014). Acceptability and implementation of debriefings after trauma resuscitation. 
Journal of Trauma Nursing 21(5), 201-208. doi: 10.1097/JTN.0000000000000066 

Berlin, J.M., & Carlström, E.D. (2010). From artefact to effect: the organizing effects 
of artefacts on teams. Journal of Health Organization and Management, 24(4), 412-
427. doi: 10.1108/14777261011065011 

Boström, A-M., Ehrenberg, A., Gustavsson, P., & Wallin, L. (2009). Registered 
nurses’ application of evidence-based practice: a national survey. Journal of 
Evaluation in Clinical Practice, 15(6) 1159–1163. doi:10.1111/j.1365-
2753.2009.01316.x 

Chua, W.C., D'Amours, S.K., Sugrue, M., Caldwell, E., & Brown, K. (2009). 
Performance and consistency of care in admitted trauma patients: our next great 
opportunity in trauma care? ANZ Journal of Surgery, 79(6), 443-448. doi: 
10.1111/j.1445-2197.2009.04946.x 

Cronenwett, L., Sherwood, G., Pohl, J., Barnsteiner, J., Moore, S., Sullivan, D., … 
Warren, J. (2009). Quality and safety education for advanced nursing 
practice. Nursing Outlook 57(6), 338-348. 

Esposito, T.J., Sanddal, N.D., Hansen, J.D., & Reynolds, S.A. (1995). Analysis of 
preventable trauma deaths and inappropriate trauma care in rural state. Journal of 
Trauma, 39(5), 955-962. 

Esposito, T.J., Sanddal, T.L., Reynolds, S.A., & Sanddal, N.D. (2003). Effect of a 
voluntary trauma system on preventable death and inappropriate care in a rural state. 
The Journal of Trauma, Injury, Infection, and Critical Care, 54(4), 663-670. doi: 
10.1097/01.TA.0000058124.78958.6B 

 



 

EuroSafe. (2013). Injuries in the European Union: report on injury statistics 2008-
2010. Hämtad 14-05-2014 
från http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/idb_report_2013_en.pdf 

Forsman, H., Gustavsson, P., Ehrenberg, A., Rudman, A., & Wallin, L. (2009). 
Research use in clinical practice – extent and patterns among nurses one and three 
years postgraduation. Journal of Advanced Nursing 65(6), 1195-1206. doi: 
10.1111/j.1365-2648.2008.04942.x 

Geertsen, K. (2012).Vårdprogram för omhändertagande av trauma vid Hallands 
sjukhus Varberg. Hallands sjukhus Varberg. Akutkliniken. 

Georgiou, A., & Lockey, D.J. (2010). The performance and assessment of hospital 
trauma teams. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency 
Medicine 18(66). doi:10.1186/1757-7241-18-66 

Graneheim, U.H., & Lundman B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Hjortdahl, M., Ringen, A.H., Naess, A-C., & Wisborg, T. (2009). Leadership is the 
essential non-technical skill in the trauma team: results of a qualitative study. 
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 17(48). 
doi:10.1186/1757-7241-17-48 

Kitson, A., Harvey, G., & McCormack, B. (1998). Enabling the implementation of 
evidence based practice: a conceptual framework. Quality in Health Care, 7(3), 149–
158. doi: 10.1136/qshc.7.3.149 

Lennquist, S. (2007a). Organisation och metodik. I Lennquist, S. (Red.), 
Traumatologi (1a uppl., s. 11-26). Ljubljana: Korotan. 

Lennquist, S. (2007b). Effekter av olika typer av våld. Stort trauma. I Lennquist, S. 
(Red.), Traumatologi (1a uppl., s. 27-34). Ljubljana: Korotan. 

Lennquist, S. (2007c). Primärt omhändertagande. I Lennquist, S. (Red.), 
Traumatologi (1a uppl., s. 61-84). Ljubljana: Korotan. 

Mullan, P.C., Wuestner, E., Kerr, T.D., Christopher, D.P., & Patel, B. (2013). 
Implementation of an in situ qualitativ debriefing tool for resuscitations. 
Resuscitation, 84(7), 946-951. doi:10.1016/j.resuscitation.2012.12.005 

 



 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Trauma. Hämtad 22-03-2014 
från http://www.ne.se/trauma 

Patientförsäkringen LÖF. (2014). Presentation av säker traumavård. Hämtad 15-12-
2014 
från http://www.patientforsakring.se/resurser/dokument/saker_trauma/Oeversiktsfoere
laesning-Saeker-Traumavaard-hoesten-2014.pdf 

Polit, D.F., & Tatano Beck, C. (2014). Essential of nursing research: appraising 
evidence for nursing practice. (8e uppl. ). Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Regeringsbeslut S2013/3285/FS. (2013). Uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag 
för traumavård. Hämtat 15-12-2014 
från http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/58/84/e5e88d0d.pdf 

Regionalt Medicinskt Råd Trauma. (2011). Organisation för traumasjukvården i 
södra sjukvårdsregionen: en övergripande målbild. Hämtad 21-03-2014 
från http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Sodra%20regionvardsnamnden/reg_m
edicinska_rad/trauma/organisation_traumasjukvard.pdf 

Ribbe, E. (2013). Optimalt omhändertagande vid trauma. Läkartidningen, 7(110), 
363-364. 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2012). 
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot anestesisjukvård. Hämtad 12-03-2014 
från http://www.aniva.se/assets/komp-beskrivning--anestesi.pdf 

Riksföreningen trauma. (2014). TNCC: information. Hämtad 10-03-2014 
från http://www.trauma.se/index.asp?sida=s_156133 

Roberts, N.K., Williams, R.G., Schwind, C.J., Sutyak, J.A., McDowell, C., Griffen, 
D., … Wetter, N. (2014). The impact of brief team communication, leadership and 
team behaviour training on ad hoc team performance in trauma care settings. The 
American Journal of Surgery 207(2), 170-178. 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2013.06.016 

Rycroft-Malone, J. (2004). The PARIHS framework: a framework for guiding the 
implementation of evidence-based practice. Journal of Nursing Care Quality 19(4), 
297-304. 

 



 

Rycroft-Malone, J., Seers, K., Titchen, A., Harvey, G., Kitson, A., & McCormack, B. 
(2004). What counts as evidence in evidence-based practice? Journal of Advanced 
Nursing 47(1), 81–90. doi: 10.1111/j.1365-2648.2004.03068.x 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Sockholm: Socialdepartementet. Hämtad 22-03-
2014 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-
659/?bet=2010:659 

Svenska Traumaregistret. (2013). Årsrapport Svenska Traumaregistret 2012-2013. 
Hämtad 22-03-2014 
från http://www.swetrau.se/wpcontent/uploads/2013/12/Årsrapport_SweTrau_201220
13_per_131121v2.pdf 

Svenska Traumaregistret. (2014). SweTrau. Hämtad 07-03-2014 
från http://www.swetrau.se/ 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2010). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för 
utbildningsfrågor. Hämtad 04-01-2015 
från http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/utbildning-
publikationer/strategi. for.utbildnfragor.pdf 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2011). Evidensbaserad vård och omvårdnad. Hämtad 
10-03-2014 från http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/SSF%20om-
publikationer/OM.Evidensbaserad.vard_web.pdf 

Widgren, B.R., Nilsson, G., & Örtenwall, P. (2009). Prehospital triage enligt METTS-
T ger mer effektiv traumasjukvård. Läkartidningen 11(106), 746-749. 

World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki: ethical principles for 
medical research involving human subjects. Hämtad 21-03-2014 
från http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf

 



 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Sofie Carlsson

Sara Evers Persson

Josefine Johansson


