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Sammanfattning  

Bakgrund: Skador på grund av trauma är den vanligaste dödsorsaken för personer under 40 år 

och tusentals drabbas årligen av traumatiska skador i Sverige. Trauma medför stora 

ekonomiska kostnader för samhället och orsakar stort lidande för de drabbade. Trafikolyckor 

och fallolyckor står för den största delen av traumatiska skador men en ökning av skottskador 

har skett de senaste åren. Flera allvarliga terrorattentat runt om i Europa och i april 2017 även 

i Sverige har satt traumasjukvården i centrum. En del av anestesisjuksköterskans arbete är att 

gå på traumalarm där den huvudsakliga uppgiften är att ansvara för patientens luftväg 

tillsammans med anestesiologen. Syfte: Syftet med studien var att belysa 

anestesisjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en akut traumasituation i traumarummet. 

Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Åtta anestesisjuksköterskor intervjuades på ett 

länssjukhus i Mellansverige. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier med tillhörande subkategorier identifierades; En 

känsla av ovisshet, samverkan i traumateamet och att alltid förväntas vara beredd. 

Anestesisjuksköterskorna visste sällan vad de skulle möta när de larmades till traumarummet. 

De beskrev en känsla av ovisshet och en spänd förväntan över vad de skulle ställas inför. 

Arbetet i traumarummet upplevdes bra när det fanns en tydlig traumaledare som ledde arbetet 

framåt och när alla i teamet hade tydliga roller. När traumasituationen var över upplevde 

anestesisjuksköterskorna att det saknades tid för återhämtning. De måste snabbt ta sig an nästa 

patient och händelser förblev obearbetade. Slutsats: Anestesisjuksköterskan verkar i en 

spännande miljö där arbetet innebär tvära kast mellan det förväntade och det akuta. Det ställs 

höga krav på anestesisjuksköterskans flexibilitet och förmåga att snabbt ändra fokus. 

Upplevelsen av en bra traumasituation kännetecknas av en känsla av att ha kontroll, både 

inom traumateamet men också i sin egna roll i traumarummet. 

 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, stress, trauma, traumateam, upplevelse 
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Abstract 

Background: Trauma is the most common cause of death for people under 40 years and 

thousands suffer from traumatic injuries each year in Sweden. Trauma generates high costs 

for the society and causing great suffering for the victims. Traffic accidents and accidental 

falls are the most common traumatic injuries but an increase in gunshot wounds has occurred 

in the recent years. Several serious terrorist attacks have taken place in Europe and now lately 

in Stockholm which puts trauma care in the center. A part of the nurse anesthetist job is to go 

on a trauma alarm where the main task is to be responsible for the patient's airway together 

with the anaesthesiologist. Aim: The purpose of this study was to highlight the nurse 

anesthetists experiences of working in an acute trauma situation in the trauma room. Method: 

Qualitative method with inductive approach was conducted. Eight nurse anesthetists were 

interviewed at county hospital in middle Sweden. The interviews were analyzed with 

qualitative content analysis. Result: Three categories with associated subcategories were 

identified. A sense of uncertainty, cooperation in the trauma team & always expected to be 

prepared. The nurse anesthetists rarely knew what they would meet when they were called to 

the trauma room. They described a feeling of uncertainty and a tense anticipation what to 

expect. The work in the trauma room experienced good when there was a clear trauma leader 

who led the work forward and when everyone in the team knew their roles. When the trauma 

situation was over the nurse anesthetists experienced there were no time to recover. They 

must quickly take on the next patient and severe events remained unprocessed. Conclusion: 

The nurse anesthetist work in an excitement environment where there are abrupt changes 

between the expected and the acute unexpected. There are high demands on the nurse 

anesthetist flexibility and ability to quickly change focus. The experience of a good trauma 

situation is characterized by a sense of control, both within the team but also in its own role in 

the trauma room 
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Inledning 

I Sverige drabbades cirka 7600 människor av trauma år 2015 (SweTrau, 2015). Trauma är den 

vanligaste dödsorsaken för individer under 40 år i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). När en 

kritiskt skadad traumapatient anländer till akutmottagningen måste ett team finnas redo att 

omedelbart kunna ge vård och stabilisera patientens vitala funktioner (Geyer et al. 2016). 

Sverige har varit relativt förskonat från stora trauman och därav kan vårdpersonal ofta ha 

begränsad erfarenhet av traumavård (Socialstyrelsen, 2015).  Det har varit flera terrordåd 

runtom i världen bland annat i vårt grannland Norge 2011 som satt traumavården i centrum 

(Socialstyrelsen, 2015). Med händelsen i Stockholm den 7 april 2017 i minne är inte heller 

Sverige förskonat från allvarliga händelser. I Sverige råder sedan 2010 förhöjd terrorhotnivå 

(http://www.sakerhetspolisen.se). Statistik visar också att antal traumatiska skador orsakat av 

skjutvapen ökar (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2017). Detta ställer höga krav på en 

fungerande traumasjukvård i Sverige.  

Omhändertagande av en traumapatient inbegriper multiprofessionellt samarbete. Vi har 

erfarenhet av att arbeta prehospitalt och vid akutmottagning. Vi blev nyfikna på vår 

kommande profession. Hur är det att arbeta i det multiprofessionella traumateamet utifrån 

anestesisjuksköterskornas perspektiv?   
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Bakgrund 

Trauma i ett nationellt perspektiv 

Sverige har 21 landsting och regioner som ansvarar för akutsjukvården inom sitt område. I 

hälso- och sjukvårdslagen står att varje landsting ska ha kunskap och beredskap om allvarlig 

händelse eller olycka inträffar (HSL 1982:763 1§ & 2§). SweTrau är ett nationellt 

kvalitétsregister som arbetar med att föra statistik över trauma i Sverige och ge en översyn hur 

traumasjukvården ser ut i landet. SweTrau´s definition på stort trauma är en skadehändelse 

där en till flera patienter uppvisar uppenbar eller misstänkt livshotande skada eller där det 

finns risk för allvarlig kvarstående funktionsnedsättning (SweTrau, 2015). Ungefär 90 procent 

av alla registrerade traumafall i Sverige 2015 berodde på trubbigt våld där trafikrelaterade 

skador stod för hälften och lika många var fallolyckor. Resterande 10 procent är penetrerande 

våld, till exempel kniv och skottskador. Av de traumafall som registrerades var 2/3 män 

(Socialstyrelsen, 2015; SweTrau, 2015). Skador till följd av trauma orsakar stort mänskligt 

lidande samt medför stora samhällskostnader. Trauma kräver stora resurser både i det initiala 

omhändertagandet men också i efterförloppet i form av rehabilitering och eventuell livslång 

invaliditet. Beräkningar visar på årliga kostnader runt 60 miljarder kronor (Socialstyrelsen 

2015; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 2011).  

På uppdrag av Socialstyrelsen genomförde SweTrau år 2015 en kartläggning av traumavården 

i Sverige. Det framkom att det saknades en gemensam enhetlig syn på hur traumavården i 

Sverige ska bedrivas. Resurser för att ta emot traumapatienter skiljde sig åt beroende på 

kompetens och utrustning mellan olika sjukhus och landsting (SweTrau, 2015). Efter 

utredningen har nya nationella riktlinjer utarbetats som syftar till att kvalitétssäkra 

traumasjukvården i Sverige. Dessa riktlinjer trädde i kraft 2017-04-01 och kan användas som 

stöd i bedömning och omhändertagande av traumapatient (Landstingens ömsesidiga 

försäkringsbolag [LÖF], 2017).  

Omhändertagande av traumapatienten 

Prehospitalt omhändertagande 

Omhändertagandet av traumapatienten påbörjas prehospitalt ute på skadeplats av 

ambulanspersonal. Ambulanspersonal arbetar utifrån konceptet Prehospital Trauma Life 

Support, PHTLS som är ett standardiserat koncept för traumaomhändertagande ute på 

skadeplats (Johansson et al. 2012). Initialt görs en bedömning av skadeläget. Där efter görs en 

individuell primär bedömning av den skadade med fokus på livräddande och stabiliserande 
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åtgärder (Maegele, 2015; Björnstig, 2004). PHTLS följer det strukturerade abetssättet som 

utgår från ABCDE-modellen. Där A, står för Airway. Kontroll av luftväg och säkrad luftväg. 

Det innefattar även stabilisering av halskotpelaren. B, står för Breathing vilket innebär att när 

luftvägen är säkrad sker kontroll av andning och andningsmönster. Eventuella åtgärder för att 

underlätta andning och gasutbyte genomförs. C, står för Cirkulation och här sker pulskontroll, 

blodstillande åtgärder samt tillförsel av vätska/blod. D, står för Disability och det innebär 

medvetandekontroll och neurologstatus. E, står för Exposure/Environment. Här sker 

helkroppsundersökning och åtgärder för att förebygga hypotermi. Kontinuerlig reevaluering 

av samtliga steg sker systematiskt (Magele, 2015). Det ställs höga krav på det prehospitala 

omhändertagandet av kritiskt skadad traumapatient.  Det är viktigt att prioritera rätt åtgärder 

och ombesörja snabb transport till sjukhus (Björnstig, 2004).  

Traumateamet 

Den sammantagna prehospitala bedömningen av traumapatienten utifrån vitala parametrar, 

anatomiska skador och skademekanismer ligger till grund för de larmkriterier som utlöser 

nivå av traumalarm in till sjukhus. Det finns två larmnivåer som utgör vilken beredskap som 

ska finnas på plats vid traumapatientens ankomst till sjukhus. Nivå 2 är den lägre larmnivån 

och beredskap med ett begränsat traumateam på sjukhus vilket innebär att patienten inte visar 

tecken på livshotande skador. Nivå 1 är den högsta larmnivån och beredskap med fullt 

traumateam (Widgren, Nilsson & Örtenwall, 2009; LÖF, 2017). Exempel på skada som 

utlöser nivå 1 larm kan vara penetrerande våld, misstänkt ryggmärgsskada, brännskada över 

18 %, öppen skallskada eller stor blödning (LÖF, 2017). Ett fullt traumateam kan bestå av 

följande personalkategorier: Traumaledare (kirurg eller ortoped), anestesiolog, 

anestesisjuksköterska, två sjuksköterskor, röntgentekniker och någon som dokumenterar. 

Traumateamet kan vid behov utökas med neurokirurg, thoraxkirurg och radiolog (Lockey & 

Georgiou, 2010; Wisborg, Castren, Lippert, Valsson & Wallin, 2005). Arbetssättet på 

traumarummet sker strukturerat och följer ABCDE. Det är en förutsättning att alla i 

traumateamet är utbildad i traumaomhändertagande för att det ska bli så optimalt som möjligt 

både för teammedlemmar såväl patient (Ekwall, 2014; Groenstege-Kreb, van Maarseveen & 

Leenen, 2014; Geyer et al. 2016).  

Konceptutbildningar  

I traumautbildningen innefattas kunskap om många olika diagnoser, utrustning och åtgärder 

som vidtas i omhändertagande av traumapatient (Geyer et al. 2016). Konceptutbildningar 

inom trauma syftar till att ge alla i traumateamet grundläggande kunskap inom teori och 
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praktik i omhändertagande av traumapatient (Groenstege-Kreb, van Maarseveen & Leenen, 

2014; TNCC, 2014). Advanced Trauma Life Support (ATLS) är en internationellt vedertagen 

konceptutbildning i akut omhändertagande av traumapatient på sjukhus. Kursen riktar sig till 

läkare som är verksamma inom traumavård och utgår från ABCDE-modellen (Howard & 

Dumond, 2015; Billmann, Burnett, Welke & Bokor-Billmann, 2013). Trauma Nursing Core 

Course (TNCC) är en konceptutbildning för sjuksköterskor som arbetar med traumasjukvård. 

TNCC utgår från traumaomvårdnad baserad på omvårdnadsprocessens olika delar 

bedömning, analys, planering, åtgärder och utvärdering. TNCC följer samma standard som 

läkarnas ATLS vilket innebär att alla i traumateamet systematiskt och strukturerat utgår från 

ABCDE-modellen (TNCC, 2014). Det finns även andra konceptutbildningar inom trauma för 

sjuksköterskor, bland annat (bl a) Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) och Akut 

Traumasjukvård för Sjuksköterskor (ATSS) (Howard & Dumond, 2015; Billmann, Burnett, 

Welke & Bokor-Billmann, 2013; http://www.atss.one). 

Anestesisjuksköterskans profession 

Anestesisjuksköterska som profession är den äldsta kända specialiteten inom 

sjuksköterskeyrket. Professionen finns i länder som Sverige, Danmark, Norge, USA och 

Schweiz (Nilsson & Jaensson, 2016). Den första specialistutbildningen för sjuksköterskor 

med inriktning mot anestesi startades i Göteborg år 1954. Arbetsområdet är brett och 

kompetensen är efterfrågad både inom operativa enheter och inom akutsjukvård. 

Anestesisjuksköterskans primära arbetsmiljö är en anestesiavdelning men det förekommer 

även att anestesisjuksköterskor arbetar prehospitalt ute på skadeplats och på uppdrag vid 

katastrofområden (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  

Anestesisjuksköterskan ansvarar för den anestesiologiska omvårdnaden. Arbetet sker utifrån 

evidensbaserad kunskap. Karakteristiskt för anestesiologisk omvårdnad; hålla kontakt med 

patienten, vaka över patienten och vara steget före. Att hålla kontakt med patienten innebär 

att anestesisjuksköterskans etablerar en relation till patienten genom ögonkontakt, 

kommunikation och beröring. Att ha förmåga att kunna identifiera patientens sårbarhet och 

oro. Anestesisjuksköterskan kan ses som patientens företrädare och värnar om patientens 

integritet samt skyddar patienten från skada och lidande. Att vaka över patienten innebär att 

anestesisjuksköterskan gör det som patienten själv inte förmår göra i sitt medvetslösa tillstånd. 

Observerar, dokumenterar och följer upp patientens vitala parametrar. Att vara steget före 

innebär att anestesisjuksköterskan planerar och anpassar anestesin utifrån patientens 
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förutsättningar. Ha en förmåga att vara förutseende med oväntade händelser, sätta in åtgärder 

och lösa akuta problem (Nilsson & Jaensson, 2016). Vid akut omhändertagande av 

traumapatient på sjukhus är anestesisjuksköterskan en del av ett multiprofessionellt 

traumateam (Socialstyrelsen 2015). Det är vid nivå 1 traumalarm som anestesisjuksköterska 

och anestesiläkare larmas till traumarummet. Anestesisjuksköterskan befinner sig vid 

patientens huvudända tillsammans med anestesiologen och ansvarar huvudsakligen för 

patientens luftväg och assisterar anestesiläkare vid behov. Anestesisjuksköterskan kan även 

vara behjälplig med att upprätta fri venväg med grova infarter och eventuella infusioner samt 

transfusioner (Karolinska Institutet, 2013; Wikström, 2012). 

Problemformulering 

Under 2000-talet har ett flertal allvarliga händelser inträffat som satt traumasjukvården i 

centrum. Det har funnits ett behov av att se över traumasjukvården i Sverige för att säkerställa 

ett likvärdigt traumaomhändertagande oavsett var i landet detta sker (Socialstyrelsen, 2015). 

Forskning beskriver traumapatienten som komplex och de bakomliggande 

skademekanismerna kan vara många (Geyer et al. 2016; LÖF, 2017). Den forskning som 

finns inom området fokuserar mycket på viktiga komponenter för ett välfungerande 

traumateam och visar på traumateamets betydelse när det kommer till minskad morbiditet och 

mortalitet för traumapatienter (Geyer et al. 2016; Lockey & Georgiou, 2010; Wisborg et al. 

2005; Chiara et al. 2010; Capella et al. 2010; Steinemann et al. 2011). Forskning som ger 

anestesisjuksköterskans perspektiv av att arbeta i traumarummet är relativt outforskat. Med 

stor sannolikhet kommer anestesisjuksköterskan någon gång under sin yrkeskarriär ställas 

inför en svår traumasituation. Anestesisjuksköterskan ingår då i ett multiprofessionellt 

traumateam och samverkar med andra specialiteter inom sjukvården. Anestesisjuksköterskan 

befinner sig utanför sin normala arbetsmiljö och det ställs höga krav på 

anestesisjuksköterskans yrkesutövning som tvingas prestera i en akut pressad situation.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en akut 

traumasituation i traumarummet.  
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Metod 

Design 

Empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes. Författarna hämtade 

information utifrån forskningspersonernas upplevelser om ett fenomen (Polit & Beck, 2016; 

Kvale & Brinkman, 2014). 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval om 8 deltagare gjordes. Författarna tillfrågade 8 

anestesisjuksköterskor muntligt på en klinik verksamma inom området. Efter de tackat ja fick 

de informationsbrev om studien via mail. Inklusionskriterierna var att ha medverkat på två 

eller fler trauman i traumarummet. 5 kvinnor och 3 män deltog. Se tabell 1.  

Tabell 1. Information om deltagarna 

Deltagare n=8 

Män/kvinnor n (%) 3 (38) /5 (62) 

Ålder (år): median (min-max) 52 (34-62) 

Arbetade år som anestesisjuksköterska:  

median (min-max)  

 

18 (3-31) 

Antal traumalarm: 

median (min-max) 

 

25 (5-30) 

Antal som gått konceptutbildning i trauma: 

JA/NEJ n (%) 

 

8 (100)/0 

 

Datainsamling  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes vilket innebar att intervjuaren följde en 

förutbestämd intervjuguide som bestod av öppna frågor som samtalet centrerades kring 

(Kvale & brinkman 2014) (bilaga 1).  Författarna uppskattade intervjutid per deltagare till 30 

minuter. Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes. Studien genomfördes vid en 

anestesiklinik på ett länssjukhus i Mellansverige. Inför studiens start gavs skriftligt 

godkännande av berörd kliniks verksamhetschef. Inför intervjun skickades mail till samtliga 

deltagare där de ombads att fundera över två frågor som återfinns i intervjuguiden, fråga två 

och tre (bilaga 1). 

Kan du berätta om en traumasituation som fungerade bra? 
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-Vad var det som gjorde att det kändes bra? 

Kan du berätta om en traumasituation som inte fungerade bra? 

-Vad var det som fungerade dåligt? 

Intervjuerna ägde rum i ett av klinikens vilorum och på deltagarnas arbetstid. Vilorummet 

ansågs mest lämpligt då det var insynsskyddat med gardiner och var inrett med fåtöljer och 

bord där samtalen skedde kring. En termos med kaffe och ett fat med kakor fanns på bordet. 

Fika och småprat förekom innan intervjustart. En lampa lyste utanför som indikerade att 

rummet var upptaget. Inga störande moment eller avbrott förekom under intervjuerna. Båda 

författarna närvarade vid samtliga intervjuer. En författare ställde frågor utifrån 

intervjuguiden, den andra författaren observerade, förde stödanteckningar samt deltog och 

ställde följdfrågor. De följdfrågor som förekom var av typen, ”hur kände/tänkte du då?” ”kan 

du utveckla?”. Författarna turades om att vara intervjuare och observatör varannan gång. 

Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner, dessa sattes i flygplansläge för minimera 

risken för störningar. Intervjuerna varade mellan 18-36 min och inspelningstiden startade när 

första frågan ställdes. 

Bearbetning och analys 

Inspelade ljudfiler transkriberades till text med hjälp av ett transkriberingsprogram, Express 

scribe, som ett första steg i dataanalysen. Den transkriberade texten utgick från en modifierad 

modell av Norrbys princip för transkription (bilaga 4). Författarna transkriberade fyra 

intervjuer var och därefter fördes det transkriberade materialet in i ett ordbehandlingsprogram. 

Den transkriberade texten lästes i sin helhet upprepade gånger av båda författarna. Utifrån 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) bearbetades texten och med 

fokus på studiens syfte bröts texten ner till meningsbärande enheter som markerades med 

färgpennor. De meningsbärande enheter kondenserades till mindre text utan att tappa sin 

innebörd. Utifrån den kondenserade texten skapades koder som stod för meningsenheternas 

betydelse. Koderna jämfördes utifrån skillnader och likheter sorterades in under tre kategorier 

och fem underkategorier som utgjorde det manifesta innehållet, se tabell 2.  
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Tabell 2. Exempel på författarnas innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ja det blir ju ett litet 

påslag. Det gör det ju 

varje gång, man vet ju 

inte vad man ska ställas 

inför 

Ovissheten ger ett 

påslag 

påslag   

 

 

 

 

Spänd förväntan 

 

 

 

 

 

Känsla av 

ovisshet 

 

 

Ja, det är ju mental 

förberedelse, försöker 

skapa sig en mental bild 

av vad det kan va för 

någonting 

Förbereder sig 

mentalt på vad man 

ska möta 

Ovisshet 

Ja tror att det som gjorde 

att det gick så bra var 

dels att vi hade en 

traumaledare på 

akutrummet 

Det gick bra för att 

det fanns en 

traumaledare 

Traumaledare  Traumaledaren 

ger trygghet till 

teamet 

 

 

 

 

 

 

Samverkan i 

traumateamet 

 

 

 

 

 

 

Optimalt är det ju om det 

inte är för mycket folk, 

när det blir för många 

kockar. Då blir det en 

oklar rollfördelning 

Rollfördelningen 

blir oklar när det är 

för mycket folk. 

Roller Otydliga roller 

skapar osäkerhet 

i teamet 

Ja var på en sån övning 

för ett halvår sen och det 

kommer väl dröja minst 

två år innan jag kommer 

iväg på nästa 

Det dröjer för länge 

mellan övningarna 

Behov av träning Träning ger 

säkerhet 

 

 

Sen är det väl pressen 

man känner att komma 

tillbaka och göra något 

annat med en gång, det 

är ju aldrig nån som 

frågar hur en mår här 

Press att snabbt 

återgå till operation. 

Ingen frågar hur jag 

mår. 

Tidspress Saknar tid för 

återhämtning 

 

 

 

 

 

 

Att alltid 

förväntas vara 

beredd 

 

Nee jag vet inte jag tror 

det är en kultur att man 

förväntas kunna göra sin 

insats och sen fortsätta 

Det finns en kultur 

att förhålla sig till 

 

 Ett 

förhållningssätt 

inom den egna 

kulturen 
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Etiska överväganden 

All forskning på människor måste utövas med respekt för den enskilda individen och finner 

stöd i tre etiska riktlinjer enligt Belmontrapporten. Godhetsprincipen syftar till att skydda 

studiedeltagaren från fysiska och psykiska obehag. Autonomiprincipen värnar om 

studiedeltagarens självbestämmande och deltagarens frivillighet. Rättviseprincipen tillgodoser 

deltagarens rätt till lika behandling och värnar om deltagarens integritet (Polit & Beck, 2016). 

Utifrån dessa etiska principer samt stöd i Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskning 

gällande människor: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet gjorde författarna till studien flera etiska överväganden. Inför intervjustart 

gavs skriftligt informerat samtycke av samtliga studiedeltagare. Författarna försäkrade att 

deltagarnas medverkan bygger på frivillighet och kan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan motivering. Deltagarna i studien avidentifieras och det framgick inte på vilket sjukhus 

som studien är genomförd. Författarna tog i beaktande för de frågor och svar som hos 

deltagarna kunde väcka vissa känslor och ge reaktioner som på förhand kan vara svåra att 

förutse. Under intervjuerna framkom inga reaktioner av sådant slag men författarna är 

medvetna om att det kan ha gett en del funderingar i efterförloppet. Deltagarna erbjöds att 

kontakta någon av författarna om funderingar eller oklarheter uppkom i efterhand. Vidare 

informerades studiedeltagarna att de har möjlighet att ta del av den färdiga studien. Materialet 

förvarades så att endast studiens författare och handledare hade tillgång till materialet. Efter 

studiens godkännande kommer allt material förstöras (CODEX, 2017; Vetenskapsrådet, 

2011). 
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Resultat  

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier, känsla av ovisshet, samverkan i traumateamet 

och att alltid förväntas vara beredd samt sex subkategorier, se tabell 3.  

Tabell 3. Kategorier och subkategorier samt de intervjuer där de förekommer 

Kategori Subkategori Intervjuer där kategorier 

och subkategorier 

förekommer 

Känsla av ovisshet En spänd förväntan 1,2,3,4,5,6,7,8 

Samverkan i traumateamet Traumaledaren ger 

trygghet till teamet 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Otydliga roller skapar 

osäkerhet i teamet 

1,2,3,5,6,7,8, 

Träning ger säkerhet 1,3,6,7,8 

Att alltid förväntas vara 

beredd 

Saknar tid för återhämtning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

Ett förhållningssätt inom 

den egna kulturen 

1, 2, 3, 6, 8, 

 

En känsla av ovisshet 

I samtliga intervjuer framgick en tydlig känsla av ovisshet inför ett traumalarm. En ovisshet 

över vad de skulle ställas inför och en oro över att det skulle vara någon anhörig eller någon 

de kände. De visste ingenting om larmet när det kom, endast att det var ett traumalarm. De 

måste snabbt bege sig från sin normala arbetsmiljö på operation till akutmottagningens 

traumarum helt ovetande om vad de skulle möta. Det kunde vara flera skadade, en gammal 

man eller ett litet barn. Händelser där barn och unga var inblandade var något som påverkade 

de flesta anestesisjuksköterskor och som de senare kom ihåg.  

Spänd förväntan 

Anestesisjuksköterskorna uttryckte en spänd förväntan över vad de skulle ställas inför. De 

fick ett påslag av någon form när traumalarmet kommer. Ett visst stresspåslag som inte 

behövde vara negativt utan gjorde dem mer skärpta och taggade. Anestesisjuksköterskorna 

upplevde den akuta delen av arbetet som något positivt, något spännande och var inte sällan 

en av anledningarna till varför de valt detta yrke. 
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”man får ju ett litet sympatikuspåslag å just det här med akuta, det är ju just därför jag 

kom in i den här branschen, ja ser ju fram mot det jag kommer hamna i”  

Anestesisjuksköterskorna uppgav strategier i form av mentala förberedelser och försökte 

skapa sig en bild över vad de kunde tänkas möta. De tänkte på olika traumascenarion och 

kunde då föreställa sig eventuella åtgärder. Exempelvis vid större blodförluster och hur 

blodvärmaren för massiva blodtransfusioner fungerar. De tänkte även igenom hur en bra 

traumasituation var och arbetssättet på traumarummet. Andra påtalade vikten av att ha koll på 

sin utrustning, att allt var med väskan, cykeln och vilka resurser som fanns att tillgå samt att ta 

sig till traumarummet så fort som möjligt.  

Samverkan i traumateamet 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det var viktigt med struktur när de arbetade i 

traumarummet. Att någon tog ledarrollen samt att alla visste vad de skulle göra var avgörande 

för att arbetet skulle fungera bra och skapade trygghet i teamet. Många anestesisjuksköterskor 

upplevde att strukturen på akutrummet blivit tydligare senaste åren. Innan patienten anlände 

samlades alla i traumateamet på traumarummet för en kort genomgång, och när patienten 

anlände hörde alla ambulansens rapport. Även om det inte gick att rädda patienten så kunde 

de känna att de gjort ett bra arbete om samarbetet inom traumateamet fungerat och alla haft 

tydliga roller.  

Traumaledaren ger trygghet till teamet  

Samtliga anestesisjuksköterskor upplevde att arbetet på traumarummet fungerade bra när det 

fanns en tydlig traumaledare. En traumaledare som höll i den röda tråden och hade ett 

helikopterperspektiv samt ledde arbetet framåt utifrån ABCDE-modellen. De var viktigt att 

traumaledaren var en kompetent och erfaren kirurg eller ortoped som talade om vad alla ska 

göra och vågade ta snabba beslut. I de fall när traumaledaren vacklade i sin bedömning eller 

förmåga att leda ansåg de att det var viktigt att denne lämnade över till någon annan med mer 

kompetens.  

”Jag tror att det som gjorde att det gick så bra tror ja dels var att vi hade traumaledare 

på akutrummet, alltså en kirurgbakjour som inte är hands on patienten utan som står i 

fotändan och ser hela scenariot och kan vara med och fatta beslut”  

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det var av stor vikt att traumaledaren kunde prioritera 

rätt bland åtgärder. Det kunde handla om att traumaledaren vågade ta mandat att bestämma att 
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de skulle gå direkt till operation med patienten, utan att stanna onödigt länge på 

traumarummet eller gå förbi röntgen. Många anestesisjuksköterskor hade erfarenhet av att 

snabba beslut sannolikt räddat livet på en del traumapatienter som de träffat. När 

traumaledaren var strukturerad och ledde arbetet på traumarummet enligt gällande riktlinjer 

kände anestesisjuksköterskorna sig trygga. Teamkänslan förstärktes.  

Otydliga roller skapar osäkerhet i teamet  

Anestesisjuksköterskorna upplevde att arbetet fungerade bra när alla i teamet visste vad de 

skulle göra och alla hade tydliga roller. Att kommunikationen inom teamet var rak och 

bekräftande. Att givna ordinationer och genomförda åtgärder bekräftades. 

Anestesisjuksköterskorna påtalade vikten av att använda de upptrycka klisterlappar med 

vilken yrkeskategori man tillhörde. Detta ledde till en ökad tydlighet och gjorde det lättare att 

samarbeta inom teamet. Sedan några år tillbaka fanns det en rutin som tydliggjorde 

rollfördelningen i traumateamet. Anestesisjuksköterskorna upplevde att samarbetet med 

andra, exempelvis akutens personal fungerade bättre sedan rutinen infördes. De kände att det 

faller sig mer naturligt att vara behjälplig med nålsättning utan att inkräkta på annans område. 

En bidragande orsak till att det fungerade bättre nu efter införandet av nya rutinen var att 

bakjour inom kirurg och ortopedi infann sig vid traumalarm. Var det någon ur traumateamet 

som uteblev eller på något sätt försvann ur rummet gled rollfördelningen isär och det skapade 

en osäkerhet inom teamet. Anestesisjuksköterskorna upplevde att det ibland blev för många 

personer i traumarummet, många lockades till traumarummet vid en traumasituation. Det 

försvårade arbetet och kunde vara svårt att urskilja vem som gjorde vad. Rollfördelningen 

blev otydlig vilket skapade en osäkerhet i teamet.  

”Det är ju sagt att narkossköterskan ska assistera vid luftväg men den var ju färdig och 

sen ska vi ju gå ner till vänster arm och assistera i nålsättning och provtagning men jag 

kom inte riktigt till där för där stod kirurgen å sen fick vi aldrig riktigt till någon nål”  

Träning ger säkerhet 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det gick för lång tid mellan traumaövningar. Genom att 

vara med på olika scenarioträningar kunde kände de sig tryggare vid riktiga traumasituationer. 

Anestesisjuksköterskorna berättade att de börjat träna olika traumascenarion regelbundet dock 

dröjde det lång tid mellan gångerna som den enskilde individen kunde vara med då de är en 

stor arbetsgrupp. Anestesisjuksköterskorna upplevde det svårt att hålla sig uppdaterad om nya 

riktlinjer i traumaomhändertagande när de inte hade möjlighet att praktiskt träna regelbundet. 
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Anestesisjuksköterskor som nyligen varit iväg på traumaträning upplevde det som mycket 

positivt. De upplevde det värdefullt att träna tillsammans med hela larmkedjan, från det pre-

hospitala ute på skadeplats med ambulans till att traumapatient anlände till akutmottagning 

och vidare till operation. Anestesisjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att träna 

traumakonceptet tillsammans så varje patient får ett likvärdigt traumaomhändertagande och 

inte blir beroende av vilka individer som ingår i teamet.  

”Jag tycker varje patient ska ha rättighet att få det här konceptet fullt ut, att det blir 

lika, att när jag kommer in och får en ärlig chans, att det blir lika och inte blir 

godtyckligt beroende på vem som jobbar den dagen. Utan det ska ju va standardiserat 

på nåt sätt, det tycker jag är superviktigt”  

Traumaträning bidrog till att anestesisjuksköterskorna kände sig säkrare när de ställdes inför 

en riktig traumasituation. Du kände sig bättre förberedda och upplevde det som att de 

hanterade situationen bättre.  

Att alltid förväntas vara beredd 

Anestesisjuksköterskorna upplevde ett påfrestande arbetsklimat där de alltid förväntas vara 

beredda att ta sig an nästa patient. Ett arbetsklimat där avsaknad av tid för återhämtning och 

patientflöde styrde arbetsgången vilket ledde till stress hos den enskilde.  Samtidigt gav de 

uttryck för ett förhållningssätt hos dem själva, inom den egna kulturen att de förväntades 

kunna hantera jobbiga saker och gå vidare. Att det på något sätt ingick i deras profession. 

Saknar tid för återhämtning 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de saknade tid för återhämtning samtidigt som de hade 

förståelse för komplexiteten i deras arbete och den akuta verksamheten, framför allt på 

jourtid. De upplevde en stress att komma igång snabbt med nästa patient både från operatörer 

men också från den egna verksamhetens sida. De upplevde att de inte fick förståelse för den 

tid det tar att återställa den mobila larmutrustningen samt den utrustning som finns på 

traumarummet. De önskade större förståelse inför ett behov av att hämta andan, ta en paus för 

att samla sig efter en svår traumasituation innan de kunde sätta igång med nästa uppgift. 

Andra var oftast ovetande vad för larm anestesisjuksköterskorna varit på, vad de nyss varit 

med om och det var sällan någon som frågade.  

”sen är det väl pressen en känner på att en ska komma tillbaka och göra nå`t annat med 

en gång, det är ju aldrig nå`n som frågar hur man mår här”  
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Anestesisjuksköterskorna efterfrågade en mer tillåtande attityd till stöd och återhämtning. 

Ett förhållningssätt inom den egna kulturen 

Anestesisjuksköterskorna uppgav att det fanns ett gammalt synsätt inom den egna 

verksamheten. Ett synsätt som påverkat dem och skapat en norm att verka efter. Att de 

tillhörde den yrkeskategori som ska kunna hantera jobbiga saker och gå vidare. Dock 

överensstämde det inte med den faktiska verkligheten som de beskrev den då de uttryckte en 

vilja om ett mer öppet klimat där de visar större förståelse och hänsyn till varandra.  

”det är väl att man känner att man är den som ska kunna hantera sånt här men det är ju 

ett förljuget sätt att tänka på för det kommer ju ofta tillbaka senare, det blir ju 

obearbetat när det är nå´t som är besvärligt”  

Anestesisjuksköterskorna gav uttryck för ett behov av att bearbeta jobbiga händelser, ett 

behov de inte får tillgodosett och de menar att detta kunde påverka deras yrkesutövning och 

profession. Anestesisjuksköterskorna önskade debriefing och återkoppling i större 

utsträckning än vad som sker idag. Dock poängterade de att en förbättring har skett men att 

det fanns mer att önska. De gav uttryck för att de kände sig exkluderade från deltagande när 

de i efterhand fått höra att exempelvis ambulans, akuten och räddningstjänst haft genomgång 

och debriefing tillsammans. 

”det har inte funnits i våran värld, jag är inte lärd det, visst låter det hemskt men det 

fanns inte i början”  

Anestesisjuksköterskorna önskade delta i större debriefingsessioner tillsammans med andra 

inblandade verksamheter efter större händelser. Att få helhetsbilden om vad som hänt, nå 

klarhet och på så vis ett bättre avslut. 

Syntes 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att arbeta i en akut traumasituation som något positivt. De 

upplevde larmfunktionen som en viktig del inom professionen samtidigt som det delvis kunde 

påverka dem. När traumalarmet kom fick de ett positivt stresspåslag samtidigt som det infann 

sig en känsla av ovisshet över vad de kommer ställas inför.  Ett bra traumaomhändertagande 

kännetecknades av ett multidisciplinärt omhändertagande där alla teammedlemmar 

samverkade med varandra utifrån ett standardiserat arbetssätt. Med en traumaledare som 

skapade trygghet inom teamet, hade kontroll och ledde arbetet framåt. Utan en tydlig 
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traumaledare fungerade samarbetet inom traumateamet sämre, det skapades en osäkerhet som 

försvårade arbetet. När traumasituation var över förväntades anestesisjuksköterskan snabbt 

vara redo att ta sig an nästa patient trots att de själva hade ett behov av återhämtning och stöd.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Design 

Författarna har valt att göra en kvalitativ studie. Studiens design valdes utifrån författarnas 

syfte att fånga anestesisjuksköterskans upplevelse kring ett fenomen. Kvalitativ metod syftar 

till att fånga och beskriva helheten av ett problem (Polit & Beck, 2016).  

Urval 

Enligt Polit & Beck (2016) kan ett bekvämlighetsurval vara att föredra vid rekrytering av 

personer från särskild klinik. Med tanke på studiens tidsbegränsning var bekvämlighetsurval 

ett enkelt sätt att påbörja en rekryteringsprocess. Författarna har haft verksamhetsförlagd 

utbildning på kliniken och anser att det underlättat rekryteringen av deltagare till studien. Det 

har inte funnits någon personlig relation till någon av deltagarna, således har inte resultatet 

påverkats. Våra tidigare erfarenheter av traumasjukvård har inte påverkat vårt urval. 

Författarna insåg också att det kan vara svårt att planera in intervjuerna då den pågående 

verksamheten ej får störas. Författarna är medvetna om begränsningen i studiens urval och 

kanske hade ett strategiskt urval varit bättre om det varit möjligt då strategiskt urval ämnar att 

fånga upplevelser/egenskaper hos deltagarna som bäst svarar till studiens syfte. Deltagarnas 

spridning i kön och verksamma år svarar väl till hur den faktiska verksamheten ser ut inom 

berörd klinik vilket ökar studiens tillförlitlighet (credibility) (Polit & Beck, 2016; Graneheim 

& Lundman, 2004). Dock hade det varit av intresse för studien om spridningen i verksamma 

år varit mer varierad och fler anestesisjuksköterskor med mindre erfarenhet varit med.   

Datainsamling 

Det var viktigt att intervjuerna ägde rum i en lugn och avslappnande miljö där deltagaren 

kände sig trygg och säker att tala om känsliga händelser/situationer och om den verksamhet 

som den verkar i (Kvale & Brinkman, 2014).  Rummet där intervjuerna genomfördes valdes 

med omsorg. Författarna var på plats några dagar innan första intervjun skulle äga rum och 

undersökte vilken lokal som var mest lämplig. Det genomfördes en provinspelning med 

mobiltelefon för att kontrollera ljudupptagningen i rummet. Det fanns ljuddämpande gardiner 

fördragna så det rådde ingen insyn i rummet, det gav också bra akustik vilket medförde bra 
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kvalité på ljudfilerna. De förekom inga störande moment under intervjuerna vilket kunde varit 

en risk om vi istället valt att genomföra intervjuerna i andra rum på kliniken eller i deltagarens 

hem (Polit & Beck, 2016).  

Författarna tog i beaktning att svagheter i studien kan vara författarnas ovana att intervjua, 

samt att svaret på en fråga kan vara beroende av vem det är som intervjuar. Som förberedelse 

lästes relevant facklitteratur om hur kvalitativa intervjuer genomförs (Alvehus, 2013; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2016). Intitalt var vår tanke att båda författarna skulle 

närvara vid de två första intervjuerna för att där efter intervjua tre deltagare var. Efter att 

första intervjun genomförts ändrade författarna tillvägagångssätt till att båda författarna 

närvarande vid samtliga intervjuer. Författarna ansåg att det fanns vinst i att en ledde intervjun 

utifrån frågeguiden och den andre förde stödanteckningar och ställde följdfrågor. Författarna 

såg detta som ett effektivt sätt att få ner anteckningarna samtidigt som intervjun pågick. Enligt 

Polit & Beck (2016) är det viktigt att skriva ner anteckningar direkt i anslutning till intervjun, 

detta för att öka tillförlitligheten (credability) i materialet samt för att förhindra att viktig 

information förloras.  

Vid semistrukturerade intervjuer är det viktigt att intervjuaren planerat och utformat en 

intervjuguide där frågorna följer en kronologisk ordning eller går från generell till specifik. 

Intervjuaren bör vara uppmärksam på att deltagaren ibland tidigt under intervjun ger 

information på någon fråga som är tänkt att komma senare (Polit & Beck, 2016). Frågorna i 

guiden var utformade på ett sådant sätt att deltagaren fick berätta om en situation eller 

händelse. Utifrån det ställdes följdfrågor ”hur kände du då”, ”kan du utveckla”. Detta för att 

få ut så mycket information som möjligt av fenomenet och öka studiens giltighet 

(dependability) (Poli & beck, 2016). Genom att deltagarna fick två frågor med tillhörande 

följdfrågor i förväg upplevde författarna att deltagarna redan bjudits in till ämnet och var 

bättre förberedda vid intervjun. Författarna menar att det annars kunde vara svårt att komma 

på två specifika fall som är genomtänkta med så kort varsel. Avslutningsvis gavs deltagaren 

chansen att tillägga något fritt rörande ämnet. Detta kan locka deltagaren att återge ytterligare 

viktig information (Polit & Beck, 2016; Kvale & Brinkman, 2014). I några intervjuer tillkom 

viktig information som författarna anser ha relevans och svarar mot studiens syfte och som 

hade gått förlorad om inte den avslutande frågan ställts. Efter första intervjun kunde 

författarna konstatera att frågeguiden svarade väl gentemot studiens syfte. Samtliga intervjuer 

genomfördes på ett likvärdigt sätt utan yttre påverkan. Intervjuerna gjordes under samma 

tidsperiod, det vill säga under två dagar i följd vilket ger studien ökad stabilitet 
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(dependability) (Polit & Beck, 2016; Graneheim & Lundman, 2004). Åtta 

anestesisjuksköterskor intervjuades. Ingen ny information tillkom och därav antas studien 

uppnått datamättnad (Polit & Beck, 2016).  

Dataanalys 

För att överföra ljudfilerna till text användes ett transkriberingsprogram som fanns tillgängligt 

för gratis nedladdning på internet. Detta medförde att transkriberingsprocessen underlättades 

och sparade tid. Enligt Polit & Beck (2016) är det viktigt att intervjun återges ordagrant i 

textform och för att lyckas återge samtalet korrekt i dess helhet samt kunna förmedla känslan 

som den infann sig användes samtalsanalys enligt Norrby (2014). För att öka dess 

verifierbarhet (confirmability) användes en modifierad modell av Norrbys 

transkriptionsprincip, se bilaga 5. Författarna transkriberade fyra intervjuer var och 

transkriptionsnyckeln bidrog till att säkerställa likvärdig tolkning av texten och öka 

tillförlitligheten (credibility) i innehållet (Norrby, 2014; Polit & Beck, 2016; Kvale & 

Brinkman, 2014).  

Författarna läste det transkriberade materialet i sin helhet noggrant upprepade gånger och 

analysprocessen genomfördes av båda författarna tillsammans för att minimera att resultatet 

påverkas an en persons förförståelse. Detta ökar studiens tillförlitlighet (credibility) (Polit & 

Beck, 2016). Kvalitativ innehållsanalys av Graneheim & Lundman (2004) användes som 

metod för bearbetning av texten. Denna analysmetod valdes då den syftar till att användas 

inom den kvalitativa vårdvetenskapen. Den gav författarna verktyg att på ett strukturerat sätt 

angripa texten och urskilja meningsbärande enheter som sedan kondenserades till koder 

(tabell 2). Dessa koder utgör sedermera kategorier som utgör resultatet vilket presenteras i 

tabell 3. Genom att synliggöra analysprocessen i studien ökas tillförlitligheten (credibility). 

För att visa på studiens verifierbarhet (confirmability) presenteras valda citat som styrker 

resultatet. Genom att redovisa information om studiedeltagare (tabell 1) samt återge en 

beskrivning av datainsamling och analysprocessen ökar studiens överförbarhet 

(transferibility). Dock är inte studiens resultat överförbart på en annan grupp 

anestesisjuksköterskor då författarna endast intervjuat anestesisjuksköterskor från en klinik 

(Polit & Beck, 2016; Graneheim & Lundman, 2004).  

Förförståelse 

Författarna har tagit i beaktning och reflekterat över vår egna förförståelse då vi har 

erfarenheter från traumasjukvård både från det prehospitala och akutmottagning. Dessa 
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erfarenheter har bidragit till ett bredare perspektiv inom berört ämne för studien. Författarna 

har aktivt reflekterat och antagit ett kritiskt förhållningssätt under arbetet med studien, så 

kallat reflexivitet (reflexivity). Med detta anser författarna att de förhållit sig neutrala och 

presenterar resultatet utan personlig tolkning och vinkling (Polit & Beck, 2016). Båda 

författarna har under utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesi haft 

verksamhetsförlagd utbildning på den klinik där studiens deltagare arbetar. Således hade 

författarna kunskap om den arbetsmiljö som deltagarna arbetar i. Detta medförde att 

författarna lättare kunde reflektera och relatera kring anestesisjuksköterskornas upplevelser 

vilket kan anses som en styrka till studien.  

Resultatdiskussion 

I resultatet beskrivs tre kategorier: en känsla av ovisshet, samverkan i traumateamet och att 

alltid förväntas vara beredd. Alla kategorier kan relateras till stress av positiv eller negativ 

karaktär. Negativ stress uppkommer när kroppen under allt för lång tid utsätts för fysisk eller 

psykisk påfrestning, så kallad ”stressor”. När kroppen utsätts för stress ökar utsöndringen av 

stresshormonerna noradrenalin och kortisol. De ökade nivåerna av stresshormonerna kan få 

vissa fysiologiska följder som ökad retbarhet, trötthet, sömnrubbningar, huvudvärk, 

hjärtklappning och obehag från magen. I vissa fall kan symtomen bli så starka att personen i 

fråga tror den lider av somatisk sjukdom (Cullberg, 2006). Negativ stress leder till en känsla 

av att inte ha kontroll över situationen. Det tar längre tid att lösa uppgifter, längre tid till 

beslut och prestationsförmågan försämras. (Anderson & Pulich, 2001). 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att de får ett påslag av någon form när traumalarmet går, att 

de blir mer koncentrerade. Författarna tolkar att det handlar om en positiv form av stress. 

Stress som är hanterbar och har visat sig göra oss mer skärpta, ger stimulans, höjer vår 

prestationsförmåga och bidrar till arbetsglädje (Anderson & Pulich, 2001). 

Ett bra traumaomhändertagande var beroende på faktorer som bra samverkan inom 

traumateamet och tydligt ledarskap snarare än utgången för patienten. Vidare beskrev 

anestesisjuksköterskorna att det var viktigt med en tydlig rollfördelning, att alla samlades och 

presenterade sig innan traumapatienten anlände, att de förtryckta klisterlapparna med 

respektive yrkeskategori användes. Forskning visar på att det är viktigt att tydliggöra rollerna 

inom traumateamet. Det underlättar det initiala traumaomhändertagandet och möjliggör ett 

mer strukturerat arbetssätt. Kommunikationen inom teamet förbättras. Det kan handla om att 

ge tydliga instruktioner, tilltala personerna inom teamet eller att delegera åtgärder samt 

ordinationer (Steinemann et al. 2012; Speck et al. 2012; Cole & Crichton, 2005; Hjortdahl, 
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Ringes, Naess & Wisborg, 2009; Raley et al. 2016). En studie som ger patientens perspektiv 

på traumaomhändertagandet menar att traumateamet direkt är avgörande till hur patienten 

upplever traumasituationen. Ett välorganiserat traumateam som arbetar systematiskt och 

strukturerat skapar trygghet och inger säkerhet hos traumapatienten (O´Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004). Det är rimligt att anta att traumapatienter upplever negativ stress i den 

situation de befinner sig. De har ingen kontroll över sin egna situation, de tvingas förlita sig 

på att traumasjukvården fungerar. Studier visar på att det viktigt att kommunikationen är 

tydlig, att patienten informeras och görs delaktig (Wiman, Wikblad & Idvall. 2007; O´Brien 

& Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

Anestesisjuksköterskorna i vår studie ansåg att traumaledaren hade en viktig funktion och 

kunde vara direkt avgörande till hur andra i traumateamet presterade. Forskning kring 

traumateam visar på att ett multidisciplinärt traumateam och ett standardiserat arbetssätt är 

nyckeln i ett bra traumaomhändertagande. Ett traumateam med en tydlig traumaledare ökar 

patientens chans till överlevnad. Det tas snabbare beslut och patientens tid på traumarummet 

minskar (Steinemann et al. 2011; Ford et al. 2016; Capella et al. 2010; Lockey & Goergio, 

2010; Speck et al. 2012; Cole & Chrichton, 2005). När anestesisjuksköterskorna beskrev en 

traumasituation som fungerat dåligt var det just otydligt ledarskap som försvårade 

teamarbetet. Rollfördelningen gled isär och det tog för lång tid på traumarummet. Det fanns 

ingen som hade kontroll över situationen vilket av författarna kan tolkas som att en form av 

negativ stress infinner sig och teamarbetet fallerar. 

Anestesisjuksköterskorna berättade att traumaomhändertagandet blivit bättre de senaste åren 

sedan nya riktlinjer införts. Simulerad teamträning och likvärdig konceptutbildning i trauma 

hade lett till att arbetssättet på traumarummet förbättrats. Anestesisjuksköterskorna påtalade 

vikten av att träna tillsammans i traumateamet och utveckla kommunikationen. Dock 

upplevde de att det kunde vara svårt att få till träningstillfällen. Träning och övning slukar 

resurser, resurser som inte alltid finns att tillgå. Med en traumasjukvård som ständigt är under 

utveckling och revidering men som ska bedrivas i en verksamhet där det hela tiden pågår en 

effektivisering. Forskning inom området visar på att simulerad teamträning leder till en 

förbättrad traumasjukvård där mortaliteten och morbiditeten hos traumapatienter minskar 

(Ford et al. 2016; Raley et al. 2016; Groenstege-Kreb et al. 2014; Steinemann et al. 2012; 

Steinemann et al. 2011; Capella et al. 2010; Chiara et al. 2010; Cole & Crichton, 2005;).  
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Anestesisjuksköterskorna saknade tid för återhämtning och påtalade att det sällan förekommer 

debriefing efter trauma. De saknade återkopplingen och den kunskap som debriefingen ger. 

Debriefing är en metod som syftar till att underlätta bearbetningen av traumatiska händelser 

och kan användas på grupper av människor som i sitt yrke utsätts för traumatiska händelser 

(Cullberg, 2006). Forskning visar att debriefing kan leda till ny kunskap och förbättra 

traumaomhändertagandet och är en viktig del i simulerade traumaövningar (Steinemann et al. 

2011). Anestesisjuksköterskorna beskrev en arbetsmiljö under tidspress där den planerade och 

akuta verksamheten inte får rubbas ur spel och kanske är detta orsaken till utebliven 

debriefing. De beskrev en kultur där behovet av bearbetning efter en jobbig händelse inte haft 

en framträdande roll inom den egna professionen. Alla anestesisjuksköterskor vi intervjuade 

tog upp att händelser med barn eller unga personer påverkar dem och många mindes sådana 

händelser som jobbiga. Forskning lyfter just händelser med barn som en faktor som påverkar 

anestesisjuksköterskor negativt och något som kan påverka dem under lång tid (Crabbe et.al 

2004). Anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns en förväntan på dem att kunna hantera 

jobbiga händelser utan att bli berörda och påverkade. Händelser som förblev obearbetade och 

som de bar med sig.  De gav uttryck för brister i stöd från den egna verksamheten och 

önskade ett mer öppet klimat. Av författarna kan detta tolkas som negativ stress, om händelser 

som om de förblir obearbetade kan komma bli en belastning och eventuellt påverka dem 

negativt.  

Negativ stress under lång tid kan leda till utbrändhet hos den anställde med stora 

personalomkostnader som följd. Negativ stress leder till minskad energi och motivation. 

Anestesisjuksköterskors empati för patienten minskar och de blir emotionellt utmattade. 

Långtidseffekterna av stress blir att anestesisjuksköterskor slutar eller blir sjukskrivna. 

Anestesisjuksköterskor som slutar sitt jobb till följd av stress kan vara svåra att ersätta och 

leder till stora omkostnader i form av nyrekrytering och inskolningar (Anderson & Pulich, 

2001; Chipas & McKenna, 2011; Crabbe et al. 2004; Michael & Jenkins, 2001) Forskning 

visar att stresshantering och möjlighet till återhämtning på arbetsplatsen har gynnsamma 

effekter på hälsan och leder till minskade personalomkostnader (Michael & Jenkins, 2001; 

Chipas & McKenna, 2011).  

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för anestesisjuksköterskans varierande 

arbetsuppgifter och ibland utsatta situation. Att ena stunden befinna sig i den planerade 
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verksamheten på operationsavdelningen till att nästa stund befinna sig på traumarummet med 

en kritiskt skadad patient. Resultatet skulle kunna vägleda arbetsgivare till att undersöka om 

ett behov föreligger för att på ett mer automatiserat sätt erbjuda de anställda stöd och 

bearbetning efter svåra händelser. Debriefing skulle kunna vara ett sätt att använda sig mer 

konsekvent av både som avslutning efter traumaträning men också efter verkliga 

traumahändelser. Vidare kan resultatet lyfta vikten av regelbunden simulerad traumaträning 

för att anestesisjuksköterskan ska känna sig trygg vid en riktig traumasituation.  

Förslag till vidare forskning 

Det har varit svårt att finna både svensk och internationell forskning som ger 

anestesisjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en akut traumasituation. Forskningen ger 

en tydlig beskrivning om traumateamets betydelse i traumaomhändertagande men få studier 

speglar anestesisjuksköterskans roll och perspektiv. Anestesisjuksköterskan som profession är 

inte så utbredd internationellt. Det skulle vara intressant med jämförande studier om hur 

anestesisjuksköterskans upplevelser av traumasjukvård i Sverige skiljer sig i jämförelse med 

anestesisjuksköterskor i andra länder, exempelvis USA. Författarna skulle även vilja se fler 

jämförande nationella studier. För att se om anestesisjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter av trauma på större universitetssjukhus skiljer sig åt från ett mindre 

länsdelssjukhus.  

Konklusion  

Anestesisjuksköterskan verkar i en spännande miljö där arbetet innebär tvära kast mellan det 

förväntade och det akuta. Det ställs höga krav på anestesisjuksköterskans flexibilitet och 

förmåga att snabbt ändra fokus. Upplevelsen av en bra traumasituation kännetecknas av en 

känsla av att ha kontroll, både inom traumateamet men också i sin egna roll på traumarummet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Ålder: 

Kön: 

Antal år som anestesisjuksköterska: 

Antal traumalarm: 

Har du någon konceptutbildning och i så fall vilken: 

 

1. Vilken tanke eller känsla får du när du dras på ett traumalarm? 

 

2. Kan du berätta om en traumasituation som fungerade bra? 

 

- Vad var det som gjorde att det kändes bra? 

 

3. Kan du berätta om en traumasituation som inte fungerade bra? 

 

- Vad var det som fungerade dåligt? 

 

4. Beskriv hur du upplever samarbetet med andra professioner vid en traumasituation? 

 

- Vad upplever du fungerar bra? Kan du utveckla? 

 

- Vad upplever du fungerar dåligt? Kan du utveckla? 

 

5. Kan du beskriva hur du känner när situationen är över? 

 

6. Har du något ytterligare du vill tillföra? 
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Bilaga 2. Principer för transkription 

 

 

Nedanstående uttryck var de som användes under transkriberingen av intervjuerna och är en 

modifierad version av Norrbys (2014) modell: 

 

 

(.)  paus under 5 sekunder (mikropaus)  

(0.6)   paus mätt med tiondels sekund  

fan-  avbrutet ord  

va:nsinnigt   förlängning av föregående ljud 

va:::nsinnigt   ytterligare förlängning  

[ ]   överlappande tal  

[[   samtidigt inledda yttranden  

=   latching, yttranden som är sammanbundna utan paus  

°vansinne°   sägs med svag röst  

+vansinne+  sägs med högre röst än normalt  

SKRATT   alla skrattar  

SKRATTAR  talaren skrattar  

*vansinne*   sägs med skrattande röst  

(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra, varje x anger ett ord  

<de e vansinne> talar i långsammare takt än vanligt  

>de e vansinne< talar i snabbare takt än vanligt  

?   frågeintonation  

^hmm^   sägs med legatouttal (glidande uttal) 

hh.hh   utandning respektive inandning 

 

Norrby, C. (2014). Samtalsanalys – Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: 

Studentlitteratur AB. 
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