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Abstrakt 
Bakgrund: Hos yngre vuxna människor är trauma en av de vanligaste dödsorsakerna. 

Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning förväntas hantera upplevelsen av 

omhändertagandet av svårt skadade patienter. Syfte: Syftet med studien var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser vid traumalarm med röd aktivitetsnivå. Metod: Kvalitativ studie 

med induktiv ansats. Fjorton sjuksköterskor med varierande yrkeserfarenhet, verksamma på 

akutmottagning intervjuades via en semistrukturerad intervjuguide. Innehållsanalys av 

insamlad data genomfördes med stöd av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Ett 

övergripande tema, Behov av mental omställningstid, framkom. Sjuksköterskan upplevde att 

det krävdes en mental ansträngning att ställa om inför och efter ett traumalarm. 

Konklusion: Resultatet poängterar vikten av en medvetenhet av omställningsbehovet för att 

sjuksköterskan ska ha möjlighet att ge en patientsäker omvårdnad. 
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Introduktion 

Sjuksköterskor på en akutmottagning kan bevittna tragiska händelser vilket kan ge en ökad 

risk att påverkas både fysisk och psykisk. Detta kan leda till nedsatt omvårdnads kvalité och 

risk för patientsäkerheten (Lavoie, Talbot & Mathieu, 2010). 

Problemområde 

Trauma förklaras som en kroppslig skada genom högenergetiskt våld av hög svårighetsgrad 

vilken kan leda till dödsfall eller invaliditet (Michigan Trauma Coalition, 2013; Wikström, 

2006). Trauma är en av de vanligaste dödsorsakerna hos yngre vuxna människor. I arbetet på 

en akutmottagning förväntas sjuksköterskan göra egna bedömningar och ta snabba beslut om 

svårt sjuka eller skadade patienter. Välutbildad personal är nödvändig för ett bra 

omhändertagande av den svårt skadade patienten. Många situationer på akutmottagningen kan 

upplevas som frustrerande och mentalt påfrestande för akutsjuksköterskor. Även erfaren och 

rutinerad personal kan känna sig frustrerad när alla undersökningsrum är upptagna och svårt 

skadade patienter kommer in. De stora variationerna på akutmottagningen ställer höga krav på 

personalen (Wikström, 2012). 

 

En granskning som genomfördes av Sveriges kommuner och landsting, SKL, med 63 sjukhus 

i Sverige 2013 visade att 19141 patienter hade drabbats av vårdrelaterade skador. Av dessa 

patienter fick 40 % längre vårdtid än planerat. Detta ökade vårdkostnaderna med åtta 

miljarder kronor om året och ledde till stort lidande för patienterna (SKL, 2014). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) åligger det vårdgivaren att förebygga vårdskador genom att 

vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Bristande patient-

säkerhet anses ha koppling till arbetsmiljöfaktorer såsom stress och hög arbetsbelastning 

(Nitzelius & Söderlöf, 2008). 

 

Tidigare genomförda studier om sjuksköterskors upplevelser i samband med trauma fokuserar 

mest på stressreaktioner och vad det leder till. Det verkar inte vara mycket fokus på vilka 

förebyggande åtgärder eller copingstrategier som kan behövas utan mer ett konstaterande att 

det behövs. Intressant är också varför vissa akutsjuksköterskor är mer benägna än andra att 

drabbas av stressyndrom. I en amerikansk studie från 2014 (Hinderer, VonRueden, 
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Friedmann, McQuillan, Gilmore, Kramer, & Murray) framkom att många av sjuksköterskorna 

på akutmottagningen upplevde utbrändhet, känslomässig utmattning och ”sekundär 

traumatisk stress” och att dessa begrepp hörde ihop. De efterlyste mer forskning om varför 

bara vissa sjuksköterskor drabbades och även forskning för att identifiera de utlösande 

faktorerna så att de kan förebyggas eller minimeras. 

  

Behovet av denna studie ligger i att undersöka sjuksköterskans förmåga att hantera stressen i 

dessa situationer och vilka copingstrategier sjuksköterskan använder sig av. Den nya 

kunskapen som framkommer kan vi använda till att förbättra arbetsmiljön och förebygga 

vårdskador. 

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Patienter med skada eller akut sjukdom anländer till akutmottagningen utan tidsbeställning. 

De kan söka självmant, via remiss från vårdcentral, telefonrådgivning eller via ambulans. Alla 

patienters medicinska tillstånd bedöms och prioriteras vid ankomst enligt ett sorteringssystem 

som kallas triage. De svårast skadade och sjuka patienterna möts av ett larmteam bestående av 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor (Elmqvist & Frank, 2012). 

 

Akut sjuka patienter ska få kvalificerad behandling inom en timme för att chanserna till 

överlevnad ska öka. Denna timme benämns som ”the golden hour”, den gyllene timmen, och 

startar vid tidpunkten för traumat, inte ankomst till akutmottagningen. Vid patientens ankomst 

till akutmottagningen måste fokus i traumateamet vara på omedelbara livräddande åtgärder 

(Wikström, 2012).  

 

Arbetsbelastningen på en akutmottagning kan variera, ibland med en hårfin gräns mellan 

glädje och sorg. Sjuksköterskan vet att några patienter inte kommer att överleva och att 

traumatiska händelser kommer att ske. Sjuksköterskan bör ha förmåga att ha ”många bollar i 

luften” eftersom samtidigt som sjuksköterskan tar hand om den akut sjuka patienten finns det 

fler patienter på akutmottagningen som är i behov av ett ganska snabbt omhändertagande. 

Under det relativt korta mötet med den akut sjuka patienten kan möjligheterna att utveckla en 
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relation vara begränsad. Känslan av att vara otillräcklig är vanligt förekommande bland 

akutpersonal (Wikström, 2012). 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är det den som har mest behov att vård som 

ska ges företräde. I kontexten för föreliggande magisterstudies datainsamling används RETTS 

(rapid emergency triage and treatment system) som beslutstöd vid prioritering av vårdbehovet 

hos akutpatienten. Traumalarm är de allvarligaste larmen på en akutmottagning. Vid röd 

aktivitetsnivå föreligger livshotande skador med påverkade vitalparametrar, medan orange 

aktivitetsnivå också är livshotande men utan påverkan på vitalparametrar (Widgren, 2012). 

När en patient larmas in med röd aktivitetsnivå till akutmottagningen av ambulans utlöses ett 

traumalarm. Sjuksköterskan på akutmottagningen som svarar i larmtelefonen utlöser därefter 

ett larm för utsedd larmpersonal med beräknad tid till ankomst (a.a.). Larmbehörighet innebär 

att sjuksköterskan har genomgått en introduktion i akutrumsarbete och ABCDE konceptet där 

varje deltagare vet sin plats och funktion (Wikström, 2012). 

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, SSF, 2014) framställs 

riktlinjer för etiskt handlande. Det är viktigt att sjuksköterskan inser betydelsen av sin egen 

hälsa och främjar denna annars minskar möjligheten att ge en god omvårdnad till patienten. 

Vidare ligger det på sjuksköterskan att utarbeta användbara riktlinjer inom forskning, 

utbildning och omvårdnad, där copingstrategier kan ingå (a.a.). Copingstrategi är vad 

individen använder sig av vid hanteringen av det ohanterbara vid svåra händelser (Brattberg, 

2008). 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård 

(SSF, 2010) tar upp de sex kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, 

Evidensbaserad omvårdnad, Förbättringskunskap och Kvalitetsutveckling, Säker vård och 

Informatik. Sjuksköterskan ska ha fördjupade kunskaper i alla sex kärnkompetenser och ska 

ha kunskaper att hantera omvårdnadssituationer som bedöms som komplexa (Edberg, 

Erhenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2013). Med den ojämna arbetsbelastningen på 

akutmottagningen finns det risk att sjuksköterskans kunskaper inom de sex 

kärnkompetenserna inte tas tillvara. Sjuksköterskan på akutmottagningen måste ibland 

prioritera de medicinska åtgärderna på bekostnad av de etiska och psykosociala aspekterna 

(Wikström, 2012). 
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Det har visats att sjuksköterskor på akutmottagningar är mer drabbade av posttraumatisk 

stress symtom (Posttraumatic stress disorder, PTSD) än människor i genomsnitt. Detta 

beskrivs i en kanadensisk studie (Lavoie et al, 2010) där syftet var att identifiera 

akutmottagningens sjuksköterskors stödåtgärder vid traumatiska händelser för att förhindra 

PTSD. Det var de yngre sjuksköterskorna som var mest drabbade av PTSD även om det var 

de äldre sjuksköterskorna som upplevde mest traumatiska händelser. Det var inte bara 

traumatiska händelser som påverkade sjuksköterskornas stress. Det som även utlöste stress 

var att ständigt behöva, under tidspress, ta hand om de andra akuta patienterna efter ett 

traumalarm. Sjuksköterskorna mådde dåligt efter vissa tragiska traumalarm med dödlig 

utgång och de kände att de inte fick något stöd. Studien kom fram till att det behövs mer 

uppmärksamhet för att stödja sjuksköterskorna efter traumatiska händelser. Genom att 

identifiera vilka traumatiska händelser som påverkar sjuksköterskor och vilka copingstrategier 

som hjälper dem, kan det möjliggöra för andra sjuksköterskor att utveckla egna lokala 

stödprogram (a.a.). 

 

Även en nederländsk studie (Adriaenssens, de Gucht & Maes, 2012) påvisar en hög 

förekomst av PTSD hos sjuksköterskor på akutmottagningar, med symtom som depression, 

trötthet, sömnproblem och ångest. Där framkommer betydelsen av socialt stöd från kollegor 

som en skyddande faktor mot PTSD. Eftersom sjuksköterskorna utsatts för traumatiska 

händelser i sin arbetsvardag har de en högre risk att utveckla stressreaktioner. Dessa 

stressreaktioner kan påverka vårdkvalitén och arbetsmiljön, inte bara sjuksköterskan 

personligen. 

 

I en amerikansk studie (Gillespie & Gates, 2013) framkom det att när sjuksköterskor använde 

sig av förebyggande copingstrategier inför traumalarm ledde det till förhindrande av 

traumatisk stress. Copingstrategier i detta fallet kunde vara planering och förberedelser av 

omvårdnaden inför anländandet av traumalarmspatienten.  

 

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan drabba människor som har upplevt traumatiska 

händelser som krig och olyckor (Lundin, 2009). Denna reaktion, som kan visa sig som 

psykiska störningar, kan även uppkomma lång tid efter händelsen. Andra traumatiska 

händelser som kan orsaka PTSD kan vara att bevittna ett dödsfall eller ”någon förfärlig 

händelse, som de flesta människor aldrig upplever” (a.a). Todaro-Franceschi beskriver i sin 

bok ”Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad” (2015) PTSD som ett 
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ångestsyndrom som kan drabba en person som varit utsatt för eller bevittnat en traumatisk 

händelse. PTSD har likheter med begreppet samvetsstress genom att hela ens existens upplevs 

som hotad. Samvetsstress kan uppkomma när man ser någon annan lida medan PTSD oftast 

är självupplevt trauma. Vidare tar hon upp i sin bok att det inte är så uppmärksammat att 

vårdpersonal, särskilt sjuksköterskor, kan uppleva det traumatiskt och påfrestande med svåra 

händelser. Ett annat begrepp som förekommer i boken är utmattningssyndrom som mer 

beskrivs som en känsla av stor hopplöshet inför förändringsmöjligheter som kan leda till att 

man ger upp och stänger av (a.a.). 

 

Vetenskaplig teori 

Hesook Susie Kim (2010) är en omvårdnadsteoretiker verksam i USA och Norge. Hennes 

omvårdnadsteori uppdelas i fyra olika domäner: client, client-nurse, practice och enviroment. 

Domänuppdelningen är utförd för att, ur ett omvårdnadsperspektiv, reda ut och förstå 

begrepp, fenomen och fakta. Fokus i föreliggande studie är practice-domänen som försöker 

förklara vad och hur sjuksköterskan gör i olika situationer. Inom practice-domänen beskrivs 

hur sjuksköterskor tänker när beslut formas om patientomvårdnad och prioritering. Domänen 

beskriver även hur kunskap förmedlas och överförs till handling och vilka processer och 

tekniker som behövs för att utföra omvårdnad. Tanken att omvårdnadsåtgärder är 

målmedvetna handlingar är startpunkten för omvårdnadsvetenskapliga studier enligt Kim 

(a.a.). 

 

”Genom en beskrivning av individers prioriteringar, erfarenheter och perspektiv kan resultat 

av kvalitativ forskning leda till utveckling av strukturer och policyförändringar som är 

anpassade för målgruppen” (Forsberg & Wengström, 2012, sid 160). 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av traumalarm med röd aktivitetsnivå. 
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Metod  

Författarna valde att använda sig av deskriptiv kvalitativ design med induktiv ansats som 

metod. Denna metod valdes då den betraktas vara lämpligast att beskriva upplevelser av 

känslor och erfarenheter av ett fenomen (Polit & Beck, 2012). Induktiv ansats möjliggör för 

författarna att analysera texten utifrån informanternas berättelser utan begränsning (Malterud, 

2014). Induktiv ansats ansågs lämplig då den även möjliggör för författaren att upptäcka ny 

kunskap utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Denna studie syftar till att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av traumalarm med röd aktivitetsnivå. 

Urval  

Ett ändamålsenligt urval valdes till studien för att få en tillfredställande spridning av 

informanter i form av yrkeserfarenhet, kön och ålder för att få en bred beskrivning av det som 

undersöktes (Polit & Beck, 2012). För att uppfylla särskilda krav att delta i studien 

utformades inklusionskriterier innan informanterna kontaktades. Inklusionskriterierna var att 

informanterna var specialistutbildade alternativt grundutbildade sjuksköterskor, hade 

larmbehörighet och arbetade på en akutmottagning. Larmbehörighet innebär att 

sjuksköterskan hade genomgått en introduktion i akutrumsarbete och ABCDE konceptet där 

varje deltagare vet sin plats och funktion (Wikström, 2012). I en kvalitativ studie finns det 

inga regler kring antalet informanter då detta grundar sig på studiens syfte (Polit & Beck, 

2012). Intervjuer genomfördes med fjorton sjuksköterskor, varav tre var specialistutbildade 

och elva var grundutbildade. Alla hade larmbehörighet och arbetade på akutmottagning. Tre 

av dem var män och elva var kvinnor i varierande ålder från tjugotvå år till femtioåtta år. 

Deras erfarenhet av arbete på akutmottagning skilde sig mellan två till trettiofyra år.  

Instrument  

Data till studien samlades in via personliga intervjuer. En semistrukturerad intervjuguide 

(bilaga) användes för att täcka in sjuksköterskans upplevelser (Polit & Beck, 2012). I 

föreliggande intervjuguide användes öppna frågor där ordningsföljden på frågorna var 

anpassningsbar vilket möjliggjorde och underlättade för intervjuaren att få fokuset tillbaka till 
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syftet och att vara flexibel, vilket även möjliggjorde för informanterna att berätta fritt om sina 

upplevelser och erfarenheter (Danielsson, 2012; Kvale & Brinkman, 2014; Polit & Beck, 

2012). Semistrukturerad intervjuguide möjliggorde även för författarna att använda sig av 

förutbestämde frågor som svarade mot syftet, samt att ställa följdfrågor om svaren inte var 

tillfredställande (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden innehöll även följdfrågor som: Kan du 

berätta mer? Vad menar du med det? Vad kände du? Hur påverkade situationen dig?  

 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att intervjuguiden svarade mot det författarna 

avsåg att studera (Brinkmann & Kvale, 2015). Pilotintervjuns syfte var även att testa 

författarnas intervjuförmåga (a.a.). Denna pilotintervju genomfördes, spelades in och 

lyssnades igenom gemensamt. Efter den första pilotintervjun ändrade författarna några frågor 

som var dubbeltydiga. Den andra pilotintervjun utföll bra, vilken användes i resultatet. 

 

Datainsamling 

Under hösten 2016 påbörjades sökandet efter informanter genom att ett informationsbrev om 

studien skickades via e-post till två verksamhetschefer och vårdenhetschefer på 

akutmottagningar i södra Sverige. En vårdenhetschef, som är chef för två akutmottagningar, 

välkomnade författarna att komma till akutmottagningen vid överlappningstiden. Det är 

mellan kl 14-16 då både dag- och kvällsskiftet finns representerat på akutmottagningen. Det 

gavs då möjlighet för sjuksköterskorna att gå ifrån arbetet en timme för intervjun. Med hjälp 

av enhetscheferna bokades rum för mötet. Informanterna kontaktades via e-post och 

tillfrågades om deltagande i studien. Informanterna erhöll ett informationsbrev och 

samtyckesbrev och tid att läsa igenom vad studien handlade om. Detta bidrog till att det fanns 

flertal intresserade på akutmottagningen. På dessa akutmottagningar utfördes fjorton 

intervjuer av författarna. Alla intervjuer spelades in och hölls i avskilda dokument som var 

otillgängliga för obehöriga. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats enligt överenskommelse med 

informanterna. Dessa ägde rum i ett lugnt, tyst och avskild rum med stängda dörrar för att 

värna om tystnadsplikten. Intervjuerna varade i cirka trettio minuter, dessa spelades in och 

enbart en författare var närvarande. Intervjuaren informerade kort om studiens syfte, att det 

som sägs var konfidentiellt, att det var frivilligt och att informatören kunde avbryta när som 

helst under intervjun utan någon förklaring. Därefter ställdes allmänna frågor om ålder, 

yrkeserfarenhet och trivsel för att skapa en trygg och avslappnad stämning mellan 
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informanten och intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Kvale & Brinkmann (2014) 

kan ett allmänt samtal leda till ett mer fritt och öppet samtal under intervjun då informanten 

hinner bilda sig en uppfattning om intervjuaren. 

 

Efter att intervjuerna var färdiga stängdes inspelningen av. Intervjuaren och informanten 

genomgick en avrundning ihop för att försäkra sig om att informanterna inte hade mer att 

tillägga. Kvale & Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att samtala med informanten efter 

intervjun är färdig och inspelningen är avstängd för att försäkra sig om att informationen är 

korrekt uppfattad.  

 

I nära anslutning till intervjuerna transkriberades det inhämtade materialet för att i det 

påföljande analysarbetet ha hjälp av anteckningar om informanternas kroppsspråk och 

känslouttryck (Danielsson, 2012). Det transkriberade materialet var avkodat så att det inte 

kunde härledas till någon informant (Kjellström, 2012). Författarna transkriberade de 

intervjuer som de hade hållit med informanter. Därefter genomlästes materialet ett flertal 

gånger av båda författarna och bearbetades innan analysen påbörjades. 

 

 

Analys av data 

Vid analysen av data använde författarna sig av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats. Analysen med en induktiv ansats som analysform av text lämpar sig då texten utgår 

ifrån akutsjuksköterskors upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Analysen startas genom att välja ut det som ska studeras. Enligt Graneheim & Lundman 

(2004) kan det vara en textenhet, ett objekt, en organisation eller en person. I denna studie var 

det den transkriberade intervjutexten som analyserades. Denna text lästes flera gånger för att 

få en ökad och bred förståelse och kunskap om dess innehåll. Den insamlade materialet lästes 

först enskilt för att få en djupare inblick i texten. Därefter läste författarna gemensamt 

materialet och diskuterade igenom det för att få fram potentiella tema. Nästa steg i analysen 

enligt Graneheim & Lundman (2004) var att finna meningsenheter, meningar eller stycken av 

betydelse utifrån syftet.  
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Då dessa meningsenheter som matchade syftet hittades markerades de och flyttades till ett 

annan separat dokument. Därefter kondenserades dessa meningar, det vill säga de förkortades 

men det centrala innehållet bevarades och texten blev således kortare och lättare att hantera 

(Graneheim &Lundman, 2012). Efter detta steg genomfördes en så kallad abstraktion av de 

kondenserade meningsenheterna vilket ledde till att koder bildades som kortfattat beskrev 

meningsenheternas innehåll. Abstraktionen utgjorde en högre logisk nivå (a.a.). Nästa steg 

blev att bilda kategorier utifrån koder (Graneheim & Lundman, 2004). En kategori utgörs av 

ett antal koder med liknande innehåll (a.a). Ett exempel på författarnas analysprocess 

presenteras i Tabell 1: 

 

Tabell 1: Analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Underkategorier Kategorier 

SSK1.Jag upplever 

nog att jag blir 

väldigt fokuserad 

ganska snabbt, jag 

försöker fokusera 

tänka okej vad är 

det vi har och vad 

förväntas. 

Upplever att jag 

blir väldigt 

fokuserad snabbt, 

vad förväntas 

 

Fokusera snabbt Behov av 

fokusering 

Behov av 

fokusering och 

prestation 

SSK 6: Alltså det är 

nog en kombination 

av att jag skärper 

till och tänker till 

vad som krävs av 

mig just nu. 

Jag skärper till mig, 

tänker vad som 

krävs av mig 

Tänker vad som 

krävs 

Skärpning 

Planering 

Förberedelse 

Behov av 

fokusering och 

prestation 

 

Författarna hade tillsammans diskuterat materialet för att identifiera likheter och olikheter 

som svarade mot syftet samt för att få en känsla för helheten (Graneheim & Lundman, 2012; 

Brinkmann & Kvale, 2015). Båda författarna hade genomläst alla intervjuerna flertalet gånger 

och gemensamt genomfört analysen av texten, vilket bidrar till att öka resultatets 

tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2012). Det transkriberade materialet skrevs i Word 

dokument. Transkriptionerna återfördes inte till informanterna då ingen av informanterna 

uttryckte ett behov av det. 

Trovärdighet 

För att kunna bedöma att en kvalitativ studies resultat är sant och värt att uppmärksammas 

behöver studien uppnå kvalitetskriterier. Författarna till denna studie, hade således för att 

stärka trovärdigheten, använt sig av Lincoln & Gubas (1985) beskrivning av begreppen 
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tillförlitlighet på engelska credibility, överförbarhet (transferability), pålitlighet 

(dependability) och bekräftelsebarhet (confirmability). 

 

Begreppet trovärdighet innebar att författarna redogjorde för samtliga moment under studiens 

arbetsgång, bedömde resultatens korrekthet och strävade efter noggrannhet genom hela 

studien. Trovärdighet syftade även till att författarna följde regler som skulle tillämpas under 

hela arbetsprocessen. Tillförlitlighet stärktes genom att författarna använde den 

datainsamlingsmetod som var mest lämplig och genom att detaljerat redogöra hur metod och 

analys hade genomförts (Lincoln & Gubas, 1985).  

 

Överförbarhet i kvalitativa studier besvarade huruvida resultatet kunde överföras till annan 

grupp människor eller annan kontext. Genom att författarna beskrev utförligt om valet av 

informanter och intervjuernas plats och sammanhang där datainsamlingen genomfördes kunde 

överförbarhet bedömas (Lincoln & Gubas, 1985). 

 

Pålitligheten bedömdes genom utförlig beskrivning av analysen och tillvägagångsättet av 

metoden. Bekräftelsebarhet menades att författarnas förförståelse redovisades och att 

materialet stämde överens med det som framkom i intervjuerna och inte av författarnas 

personliga åsikter/värderingar (Lincoln & Gubas, 1985). 

 

Under metoddiskussionen återknöts dessa begrepp för en kvalitetssäkring av studien.  

Förförståelse 

En av författarna arbetade på en akutmottagning och hade en viss förförståelse för röda 

traumalarm. Vad gällde val av intervjufrågor hade författarna diskuterat med varandra och 

tagit hjälp av handledare för att utforma rätt frågor. För att kunna ställa rätt frågor fodrades 

viss kunskap inom det studerade ämnet, denna kunskap inkluderade även klinisk erfarenhet 

(Polit & Beck, 2012). 

 

För att undvika att olika frågor skulle ställas, eller att frågorna skulle ställas på olika sätt 

utformades en intervjuguide. Detta för att säkerställa att den som intervjuade ställde samma 

frågor. Tolkningen av resultatet präglades av författarnas bakgrund, vetenskaplig och klinisk. 

Författarna genomförde analysprocessen av inhämtat materialet tillsammans, vilken var 
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strukturerad enligt mall för att eliminera tolkningsbias (Polit & Beck, 2012). Författarna 

diskuterade resultatet tillsammans och med handledare. Detta för att undvika enskild 

författares påverkan på tolkningen. Författarna har under studiens gång haft i åtanken att den 

egna förförståelsen ej skulle påverka studiens fynd. Författarna har även varit reflexiva som 

enligt Polit & Beck (2012) innebär att vara kritiska och uppmärksamma på personliga 

värderingar som kunde komma att påverka såväl insamling av data som analysen.  

Forskningsetiska avvägningar 

Inom medicinsk forskning måste etiska aspekter alltid tas hänsyn till. Då denna studien var 

genomförd på människor tog författarna hänsyn till Helsingforsdeklerationen (2013) som var 

en samling av etiska principer. Föreliggande studie hade även tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principer, information-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Helsingforsdeklerationen (2013) 

samt informationskravet skulle informanterna som deltog i studien få tillgång till information 

om studien, dess syfte och metod. Informanterna skulle även bli informerade om att det var 

konfidentiellt, att det var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan någon 

förklaring till detta. Informanterna erhöll informationsbrev samt samtyckesbrev vilket är i 

enlighet med Helsingforsdeklerationen (2013). I enlighet med samtyckeskravet skrev 

informanterna på samtyckesbrevet och gav således sitt samtycke om deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2013). Efter att projektplanen blev godkänd skickades en ansökan till 

Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN). Efter att ha erhållit svar från VEN ansöktes 

godkännande från verksamhetschef att få genomföra studien på akutmottagningarna. 

 

Materialet som insamlades avidentifierades med koder, exempel sjuksköterska 1, 2, 3, i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Materialet förvarades utan att obehöriga kunde komma 

åt det. Materialet i den här studien användes endast för forskningsändamål och ej i 

kommersiellt syfte i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013).  

 

De etiska aspekterna har respekterats, beaktats och eftersträvats av författarna under hela 

studiens gång. Insamlat material från informanternas berättelser presenteras i studiens resultat. 
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Resultat 

De olika underkategorierna som framkom under analysarbetet utmynnade i tre kategorier och 

ett övergripande tema som belyser informanternas upplevelser i samband med traumalarm 

med röd aktivitetsnivå (tabell 2). Det övergripande temat som bildades av kategorierna var 

Behov av mental omställningstid. 

 

Tabell 2: Tema, kategorier och underkategorier. 

Övergripande tema Kategorier Underkategorier 
Behov av mental omställningstid Behov av fokusering och 

prestation/agerande 

 

 

Skärpning och adrenalinpåslag 

Förberedelse och planering 

Behov av prestation och ta hjälp av 

kollegor 

Behov av fokusering, att bli 

handlingsinriktad 

Oro för andras kompetenser i 

larmteamet 

Snabbt överlämna patienten till 

någon kollega, släppa allt, ha 

förtroende för andra 
Behov av reflektion och 

återhämtning 

 

 

Behov att förtränga känslor/vara 

professionell 

Behov av timeout 

Behov av att prata 

Oro för patientsäkerheten efter 

larmet 
Oro för obevakade patienter, 

önskan om frigående larmteam 

Avtrubbad och utmattad efter larm, 

mindre fokus efteråt leder till 

känslan av nedsatt förmåga att 

bedriva god omvårdnad och rädsla 

för att göra fel 

Risk för att negligera andra 

patienter genom sämre bemötande 

efter traumalarm 

Brist på tid och resurser 
 

 

 

Behov av mental omställningstid 

 

Sjuksköterskorna i studien verkade nästan gå in i en annan roll när de skulle gå ut på 

traumalarmet med röd aktivitetsnivå. De upplevde ett behov av att fokusera bara på 

larmpatienten och de var tvungna att släppa allt annat de höll på med. De behövde fokusera 
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och behövde tid att förbereda sig och planera. Efter larmet framkom det ett stort behov hos 

sjuksköterskorna att ställa om sig tillbaka till det normala igen. Sjuksköterskorna upplevde ett 

behov av att komma ifrån en stund och få tid till reflektion. Sjuksköterskor i studien 

förmedlade samma upplevelse att de inte fick möjlighet till denna återhämtning men att de 

verkligen behövde den. 

 

Man vet ju själv hur trött man är efter ett sånt larm. Och… man vet ju att trötthet påverkar din förmåga 

att bedriva en god omvårdnad. Det finns ju studerat. Det borde ju vara lite sämre om man ju slängs ut 

direkt i verksamheten. (SSK 5) 

 

Behov av fokusering och prestation/agerande 

Skärpning och adrenalinpåslag 

När larmtelefonen ringde på akutmottagningen och ett traumalarm med röd aktivitetsnivå 

larmades ut upplevde sjuksköterskorna att de automatiskt fick ett litet adrenalinpåslag. De 

förmedlade en känsla av att de behövde skärpa till sig och att de hade behov av att gå in i ett 

annat mentalt läge.  

 

Man blir väldigt skärpt. Alltså jag känner fast man kan vara trött för det är mitt i natten så blir man 

väldigt, adrenalinet går igång så att säga, man blir skärpt, man skärper till sig på något viss och sedan 

försöker jag förbereda mig. (SSK 9) 

 

Alltså, rent sådär skärper man till sig när man ser att det står traumalarm på luren och man får väl en 

liten sådär… ett litet stresspåslag får man väl automatiskt. (SSK 6) 

 

Känslan när larmet kommer kunde också upplevas mer som en nyfikenhet. Sjuksköterskorna 

undrade vad som nu hade hänt och de upplevde en skärpt vakenhet. De som fick ett 

stresspåslag beskrev det inte som negativ stress utan mer som en positiv stress som hjälpte 

dem att känna sig redo inför larmet. Sjuksköterskorna med längre erfarenhet kunde uppleva 

en annan sorts stress genom att de kände att arbetsbördan utökades. 

 
Vad har nu hänt. Det beror sig på lite vad det är. Är det en skottskada eller en knivskade eller ett 

trauma. Det blir lite adrenalinpåslag. (SSK 12) 

 

Men man kan väl säga att det är mer positiv stress, alltså en skärpt vakenhet (litet fniss). (SSK 4) 
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Förberedelse och planering 

Sjuksköterskor upplevde att de började planera direkt och förbereda sig inför larmet. De 

förmedlade en önskan om struktur när de planerade arbetet och många hade utvecklat mentala 

checklistor som de gick inom för sig själv. Vissa var inte medvetna om detta, utan förstod det 

under intervjun att de faktiskt under förberedelsen använde sig av en mental checklista 

baserad av tidigare erfarenhet. De började plocka fram utrustning och ta fram färdigställda 

lådor inför förväntade skador. De ville även komma ut på akutrummet så fort som möjligt för 

att förbereda sig. När de väl var ute på akutrummet upplevdes det lättare att gå in i 

förberedelsefasen. 

 

Jag vill ut på akutrummet så fort som möjligt och förbereda. Ähum… ja, att jag vill känna mig färdig 

när patienten kommer in, att jag inte vill stå…. Halvfärdig liksom, utan det första är att jag vill ut på 

akutrummet fort. (SSK 2) 

 

Jag lägger upp en plan i huvudet på hur jag ska göra, hur jag ska agera, vem som gör vad. (SSK 13) 

 

 

När sjuksköterskorna förberedde sig inför traumalarmet så fokuserades det mest på det 

praktiska, vad som skulle göras. Det var inte så många av sjuksköterskorna i studien som 

uttryckte oro inför vad de skulle få se, utan de valde att fokusera praktiskt på vad de skulle 

göra. Det verkade som de förträngde att det var något tragiskt som hade hänt patienten. Det 

verkar vara en strategi för att klara av att vara professionell under larmet. 

 

Jag tänker nog mer på det praktiska, vad jag ska göra. (SSK 4) 

 

Och försöker koncentrera mig i lugn och ro på vad jag gör, och hålla fokus, liksom, och jag tycker det 

hjälper mig också sen efter larmet… att jag håller mig lugn och inte blir så känslomässigt meddragen i 

allt. (SSK 2) 

Behov av prestation och ta hjälp av kollegor 

Sjuksköterskor beskrev också att de hade ett behov av att prestera. De förmedlade en känsla 

av att de var rädda att inte hinna med i allt som hände. Ibland bad de en kollega följa med ut 

på larmet som en extra säkerhet. Det kunde även vara någon apparat som de var osäkra på och 

då ville de gärna känna stödet av en kollega. Denna känsla förmedlade även de erfarna 

sjuksköterskor som hade uttryckt att de nästan aldrig blev känslomässigt påverkade vid 

traumalarm. Det verkade som de helt fokuserade på prestationen och endast behövde stöd i 

det praktiska arbetet. 
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Det ska gå snabbt liksom. Men lite prestations ångest, inte ångest, att man blir lite, ja, ha ändå med mig 

någon som ska hjälpa mig i fall att det liksom blir så mycket på en gång att jag inte kanske hinner med. 

(SSK 1) 

 

Man vet om att det kan vara väldigt stort, det kan vara en väldigt dålig patient. Och så vet man att det 

kommer vara väldigt mycket folk på plats. Man känner att man behöver prestera. (SSK 11) 

 

Behov av fokusering och att bli handlingsinriktad 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de behövde fokusera på vad de skulle göra när 

patienten kom in till akutrummet. Vissa kände att de fick ett tunnelseende och att de upplevde 

sig vara uppgiftsfokuserade. De uttryckte det som att de blev egencentrerade och hade behov 

att gå in i sin egen roll. Även om de poängterade att de alltid arbetade i ett team så framgick 

ett behov att fokusera främst på sin egen arbetsuppgift och roll. De förmedlade även ett behov 

av att känslomässigt skärma av sig från patienten och händelsen. En sjuksköterska hade som 

strategi att aldrig titta traumalarmpatienten i ögonen för att helt kunna fokusera på det 

praktiska. Genom denna strategi skyddade hen sig själv från att bli känslomässigt påverkad av 

händelsen.  

 
För att man får, man lär sig liksom nånstans att stänga av lite, att vara där i stunden, att vara fokuserad, 

men att liksom försöka släppa det och inte tänka för mycket på det. (SSK 6) 

 

Jag upplever nog att jag blir väldigt fokuserad ganska snabbt, jag försöker fokusera, tänka okej, vad är 

det vi har och vad förväntas. (SSK 1) 

 

Oro för andras kompetenser i larmteamet 

Det framkom en känsla av att sjuksköterskorna i studien kunde känna sig oroliga för att de 

andra i larmteamet inte skulle klara av arbetet som förväntades av dem. De kände sig 

beroende av att ha en bra teamledare för att arbetet skulle flyta på bra. De visste inte alltid 

vem det skulle vara på grund av att det är olika specialiteter som är inblandade beroende av 

patientens skadeläge. Ibland blev det för många personer inblandade i larmet vilket kunde 

leda till att flera försökte ta beslutsrätten från teamledaren. Detta upplever sjuksköterskorna 

som krävande. När det fanns en tydlig teamledare upplevdes traumalarmet som lättare att 

hantera. 

 
Nej, generellt blir jag inte stressad. Men det beror på vad jag har för kompetenser runt mig. Då tänker 

jag inte på mina närmaste arbetskamrater utan läkare i tjänst. Att man inte vet vem som kommer som 

teamledare och så. Själva larmet är jag inte orolig för. Det är det andra, hur utgången blir och hur larmet 

ska skötas som kan göra mig orolig. (SSK 13) 
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Snabbt överlämna patienten till någon annan, släppa allt, ha förtroende för andra 

När det röda traumalarmet har utlösts ska larmteamet samlas på akutrummet. Sjuksköterskan 

kan vara upptagen med en patient eller närstående just då. Problemet som framkom är att 

sjuksköterskan behöver rapportera över snabbt till någon kollega som finns tillgänglig och har 

tid för det. Den upplevelse sjuksköterskorna förmedlade var att det var stressande och att det 

var svårt att släppa de andra patienterna men att det behövdes för att helt fokusera på larmet. 

 

Ja, om jag har patient, har jag en patient innan jag går ut, jag håller på och mitt uppe i, då är min första 

prioritering, då måste jag se till att nån tar hand om min patient, jag kan inte bara släppa allting och gå. 

Det känns stressigt, det känns jobbigt. Jag har pratat med patienten kanske fem minuter, jag vet lite om 

patienten och nu jag ska lämna rapport till en kollega på fem sekunder. (SSK 3) 

 

Det där är ju alltid svårt, får man väldigt kort tid på sig att lämna över patienten, så kan det bli väldigt 

dåligt. Man hinner inte riktigt rapportera över till sina kollegor. Man får ju se till så att den patient man 

håller på med inte får någon skada av det. (SSK 5) 

 

Behov av reflektion och återhämtning 

Behov av att förtränga känslor/vara professionell 

Många sjuksköterskor berättade att de var bra på att förtränga sina egna känslor vid 

traumalarm med röd aktivitetsnivå. De upplevde att det förväntades av dem att inte bli 

berörda. Det framkom en känsla av att det ingick i arbetet på en akutmottagning och att de 

skulle hantera att se hur mycket hemskheter som helst utan problem. Det verkade nästan vara 

en kulturfråga och för att anses vara professionell ska sjuksköterskan helst inte visa sina 

känslor. Vissa upplevde att deras kollegor inte vågade be om debriefing samtal för risken att 

anses som känsliga eller oerfarna.  

 
De, ja, vi är ju ändå människor liksom, men ibland så känner man sig som om man borde agera som en 

robot för att det ska funka. (SSK 2) 

 

Att man kanske inte är stark nog, eller att man… så det finns lite den stämning på såhär 

akutmottagningen att då kanske du inte passar för jobbet eller… eller här är det, det här får man klara 

av om man ska jobba här. (SSK 4) 

Behov av timeout, att ha en lugn stund 

Det framkom tydligt ett behov av att få komma ifrån en stund efter larmet. Sjuksköterskorna 

ville bara få ett par minuter för sig själv och varva ner. En del tyckte att det till och med fanns 

ett behov av att bli tagna ur tjänst efter ett otäckt traumalarm som andra yrkesgrupper kan bli. 

Omställningstiden efter ett rött traumalarm verkar inte behöva vara så lång tidsmässigt men 
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nödvändig för sjuksköterskorna att varva ner. Det verkade varken finnas tid eller bemanning 

för att få den här återhämtningen. Det verkade inte heller vara prioriterat av ledningen att 

försöka erbjuda denna tid. 

 

Efter en allvarlig olycka får ambulansen avlösning. Vi får inte det. Man kan må dåligt och inte kunna 

ställa om sig efter en olycka, men fortsätta jobba. (SSK 11) 

 

Man vet ju själv hur trött man är efter ett sånt larm. Och… man vet ju att trötthet påverkar din förmåga 

att bedriva en god omvårdnad. Det finns ju studerat. Det borde ju vara lite sämre om man ju slängs ut 

direkt i verksamhet. (SSK 5) 

Behov av att prata 

Behovet av att prata verkar vara enormt, det var något alla sjuksköterskorna tog upp i 

intervjuerna. Arbetsledningen erbjöd både debriefing samtal och defusing samtal. Dock 

berättade en sjuksköterska som hade arbetat i över femton år att hen bara varit med på en 

debriefing och en defusing. Sjuksköterskorna upplevde att debriefing samtalen fungerade bra 

trots att det fokuserades mest på handling och inte så mycket på upplevelser och känslor. 

 

Oavsett om det finns, om det blir debriefing eller inte, så när man städar eller någonting sånt, så pratar 

man igenom vad som hänt, om de har upplevt detsamma och… så, ja, det är nog det viktigaste för mig, 

att jag bara får dela mina tankar lite grann, och se om andra har upplevt det som jag har upplevt det. 

(SSK 2) 

 

För att man behöver berätta samma sak 25 gånger tills man fått… liksom gått igenom det. (SSK 8) 

 

De flesta sjuksköterskor skapade egna tillfällen att samtala. I samband med städningen efter 

larmet pratade sjuksköterskorna och undersköterskorna igenom vad som hänt. De upplevde att 

det var bra att få den tiden tillsammans för att avrunda larmet. Det var viktigt att samtala med 

kollegor eftersom de förstod vad man pratade om. Deras närstående förstod inte alltid vad de 

pratade om och sekretessen förhindrade den möjligheten att prata efter arbetstid. 

 

Ibland tycker jag ändå att under tiden man står och städar, så, så är vi rätt många som varit på larmet. 

Då pratar man ju om det. Så ibland tar det lång tid att städa efter de larmen. (SSK 12) 

 

Men när man går och städa och så, så blir det någon slags debriefing också (fniss) för då pratar man ju 

om det på ett mer naturligt sätt än att man sitter i en ring och alla ska prata. (SSK 10) 

 

Det framkom även en önskan om att ha handledning återkommande. Det skulle kunna fungera 

bra för då skulle det bli schemalagd tid för det. Det var inte bara de röda traumalarmen som 

kunde vara jobbiga. Sjuksköterskorna hade hanterat upplevelsen av de larmen bättre om andra 

konflikter hade lösts på ett bra sätt. 
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Jag skulle nog önska att vi hade en, en återkommande handledning, som man har provat i olika 

omgångar. Att man hade handledning varannan vecka eller en gång i veckan eller någonting sånt. Så att 

man fick ur sig. För det är inte bara larmsituationer som är tuffa här. (SSK 8) 

Oro för patientsäkerheten efter larmet 

Oro för obevakade patienter, önskan om frigående larmteam 

När det röda traumalarmet utlöses skulle larmteamet ut på akutrummet så fort som möjligt. På 

dagtid brukade det finnas ett frigående larmteam som kunde ta larmet nästan direkt. Oftast 

hjälpte larmteamet till med de andra patienterna på akutmottagningen i väntan på nästa larm. 

När då det larmades ut ett rött traumalarm behövde dessa patienter rapporteras över till annan 

personal som beskrivits ovan. Under nattpasset brukade det inte finnas ett frigående larmteam. 

Den personalen som skulle gå på larmen var placerade på olika stationer som de behövde 

lämna vid larm. Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde en oro för patienterna som blev 

lämnade kvar. 

 

Jag tror att om det här teamet är iväg länge efter traumalarm, finns det ingen som har koll på mina 

patienter om jag inte ber någon. Patienter kan ramla i golvet och ingen har ju koll på det egentligen. Så 

hela den situationen tror jag kan bidra till eller öka risken att det kan hända någonting med patienterna. 

(SSK 13) 

 

Avtrubbad och utmattning efter larm, mindre fokus efteråt leder till nedsatt förmåga 
att bedriva god omvårdnad och rädsla för att göra fel 

Efter traumalarmen med röd aktivitetsnivå kände sig många sjuksköterskor helt slut. De flesta 

gånger fanns det ingen tid till återhämtning. Deras upplevelse var att de saknade fokus efter 

larmet. Tankarna och fokuset fanns kvar på traumalarmet som precis avslutades och det 

framstod som det var svårt att ställa om och att det tog tid. Sjuksköterskorna upplevde sig 

avtrubbade efter larmet. 

 
Och det kan nog vara, alltså jag kan tänka mig att det är en ökad risk, att man kanske gör missar eller 

liksom blandar ihop patienterna eller läkemedel för att man är liksom uppe i varv(efter ett larm). (SSK 

4) 

 

Och sen tror jag också när man väl kommer tillbaka (från larmet) så är man lite, jag brukar uppleva att 

man är lite tung, liksom, att man känner sig lite urlakad och man har svårt att liksom gå tillbaka till det 

vanliga jobbet igen, för man känner sig matt och svårt att ta tag i det igen. (SSK 6) 

 

Risk för att negligera andra patienter genom sämre bemötande efter traumalarm 

När sjuksköterskorna återkom till de andra patienterna efter ett traumalarm upplevde de 

ibland att det var svårare att bemöta de som sökte för mindre akuta symtom. Det var svårt att 
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ställa om från livshotande skador till triviala skador. Sjuksköterskorna kände att de hade svårt 

att bibehålla sin professionella fasad. 

 

Ett traumalarm drar väldigt mycket personal. Har man två stycken traumalarm så är det obefintligt med 

folk på golvet för resterande patienter. Det är svårt att gå från en allvarlig olycka till medicinen, till 

någon som har hosta. Tankar kan vara lite, inte på plats till den patienten. (SSK 11) 

 

Brist på tid och resurser 

Sjuksköterskorna i studien upplevde en ständig brist på resurser och tid. Ofta fattades det 

personal, sjukdom ersattes inte alltid. Även en önskan om en ökad grundbemanning framkom. 

Då skulle det finnas möjlighet till tid för både återhämtning, debriefing och frigående 

larmteam. 

 
Ja, alltså absolut, jag tycker allt arbete vi gör på sjukhuset och akutmottagningen hade ju blivit bättre 

med mer personal, det känns som vi alltid går, det går precis ihop alltid och är någon sjuk, och är någon 

borta, då är det, det är klart ett stressmoment. (SSK 2) 

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av traumalarm med röd 

aktivitetsnivå. Författarna valde att genomföra en kvalitativ intervjustudie då sjuksköterskors 

upplevelser efterfrågades. Kvantitativ ansats ansågs inte vara lämplig då den ej hade bidragit 

till förståelse kring upplevelser. Författarna övervägde att genomföra studien med 

datainsamling via fokusgruppintervjuer. Fokusgruppintervjuer syftar till att intervjua ett antal 

personer som samtalar om ett förutbestämt ämne inom begränsad tidsram. Fokusgrupper kan 

användas för att studera deltagarnas erfarenheter, upplevelser, tankar i en diskussion och 

interaktioner i samtalet med varandra (Wibeck, 2010). Dock ansåg författarna att det kunde 

vara svårt för deltagarna att samtala om en subjektiv upplevelse och det subjektiva agerandet 

samt att risken fanns att inte nå djupet i ämnet som behövdes för att besvara syftet. Vid 

intresse över att genomföra förbättringskunskap inom ämnet kan fokusgruppintervjuer lämpa 

sig.  
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Författarna valde att använda sig av induktiv ansats vilket innebar att texten kunde analyseras 

neutralt utan begränsning utifrån informanternas berättelser (Lundman & Graneheim, 2012). 

Då det inte fanns en hypotes eller förutbestämd teori ansåg författarna att en deduktiv ansats 

inte lämpade sig till vald studie (Malterud, 2014). Således ansågs en kvalitativ metod med 

induktiv ansats lämplig till vald studie. 

 

Urvalet baserades på specialistutbildade och grundutbildade sjuksköterskor med 

larmbehörighet som arbetade på en akutmottagning. Genom att utförligt beskriva urvalet 

stärks studiens trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985). Ett ändamålsenligt urval användes i 

studien för att erhålla större variation av erfarenheter från informanterna och således en 

bredare beskrivning samt mer innehållsrikt resultat (Polit & Beck, 2012). 

  

Till studien intervjuades fjorton sjuksköterskor som alla arbetade på akutmottagning och hade 

larmbehörighet. Det var svårt att avgöra huruvida mängden av informanter samt resultatet i 

studien är överförbart till en större population. Vad gäller kvalitativa intervjustudier finns det 

risk att det är för få eller för många informanter som deltar. Få informanter gör det svårt att 

uppnå överförbarhet och om det är för många kan det vara svårt att göra mer ingående 

tolkningar av intervjuerna och uppnå kvalitet (Brinkmann & Kvale, 2015). Det kan vara 

utmanande att bedöma antalet informanter i en kvalitativ studie då det beror på kvaliteten på 

intervjuerna, syftet och urvalet (Patton, 2015). Författarna anser att sjuksköterskorna som 

deltog i studien hade variation i erfarenhet, ålder samt kön vilket anses ge ett brett perspektiv 

vad sjuksköterskorna upplever i samband med röda traumalarm. Detta anses öka 

överförbarheten. Enligt Lincoln & Guba (1985) syftar överförbarheten till att om studien kan 

genomföras med snarlika informanter och i snarlik miljö kan samma resultat uppnås. Urvalet 

bidrog till en spridning av informanterna och deras erfarenheter vilket gav rikare resultat 

vilket kan styrka överförbarheten. Liknande studier skulle kunna genomföras på 

traumaläkare/akutläkare där det undersöktes deras upplevelser av röda traumalarm. Detta i 

syfte för att styrka överförbarheten. Genom att författarna till denna studie har utförligt 

beskrivit urvalet och sammanhang kan läsaren bedöma om resultatets överförbarhet och 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012).  

 

Som författare upplevde vi det vara positivt och styrka urvalet att vi själva tog kontakt med 

sjuksköterskorna via e-post vilket gav informanterna en möjlighet att välja om de ville vara 

med eller inte. Det kunde annars finnas en risk att informanterna kunde känna sig tvungna att 
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vara med om vårdenhetschefen tillfrågade dem. Samtliga informanter erhöll ett informerat 

samtycke genom ett brev som de även skrev under med sitt namn, vilket samlades in av 

författarna (Vetenskapsrådet, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Det som kan ha påverkat 

informanterna negativt är att intervjutiden var under överlappningstiden mellan 14-16 och att 

de således kunde känna sig stressade. Dock upplevde författarna under den intervjuade tiden 

att ingen informant ansågs vara stressad eller uttryckte sig vara stressad. Vårdenhetscheferna 

hade hjälpt till i förväg genom att alla som skulle delta fick god tid på sig. 

 

Semistrukturerade intervjuer användes för att belysa akutsjuksköterskors upplevelse. 

Semistrukturerade öppna frågor användes för att möjliggöra för författaren att anpassa 

ordningsföljden på frågorna utifrån vad/hur informanten berättade. Författarna kunde även 

ställa följdfrågor ifall svaren inte var tillfredsställande (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden 

användes även för att minimera risken att ställa ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Då författarna hade begränsad erfarenhet av intervjuer samt önskade testa intervjuguidens 

utformning och lämplighet genomfördes en pilotintervju. Denna pilotintervju genomförde 

författarna ihop för att bedöma att varandras intervjuteknik och arbetssätt var så likartad som 

möjligt. Första pilotintervjun användes inte i studien då intervjuguiden kom att ändras. Det 

som ändrades var två frågor som tolkades på olika sätt samt blev svaret ja eller nej, vilket inte 

gav utförlig information. Författarna genomförde ytterligare en pilotintervju för att kontrollera 

att den omgjorda intervjuguiden höll i kvalitet, vilket den gjorde. Författarna spelade in 

intervjuerna via inspelningsutrustning, denna utrustning kontrollerades diskret under 

intervjutiden för att försäkra att den var fungerande.  

 

Författarna valde att genomföra intervjuerna var för sig på grund av att tidigare forskning har 

visat att det kan förekomma maktasymmetri då två intervjuare medverkar, på grund av att det 

inte förekommer en jämlik dialog mellan intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 

2014). Det kan även förekomma att informanten känner sig i underläge gentemot intervjuaren 

vid intervjutillfället (Trost, 2010). Författarna öppnade upp intervjun med allmänna frågor 

som kan leda till mer öppet och fritt samtal mellan informanten och intervjuaren (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under början på samtalet informerade intervjuaren kort syftet med 

studien, att det var konfidentiellt samt att informanten fick avbryta när som helst utan någon 

som helst förklaring.  
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Förförståelse syftar till den bild författaren har om ämnet som ska studeras (Lundman & 

Graneheim, 2012). En av författarna har viss förförståelse för traumalarm med röd 

aktivitetsnivå, vilket kan ses som en styrka. Detta anses vara en stryka på grund av den 

kliniska erfarenheten och förståelse för terminologi.  Det kan vara fördelaktigt att använda sin 

förförståelse vid forskning dels för att öka möjlighet för ny kunskap men även för att få en 

ökad och djupare förståelse för ämnet (Lundman & Graneheim, 2012). Den författaren med 

erfarenhet har kontinuerligt under hela studieprocessen haft i åtanken att den egna 

förförståelsen och värderingar inte skulle påverka studiens fynd eller leda till olika hypoteser 

om resultatet (Polit & Beck, 2012). Författaren vars förförståelse för ämnet var begränsad 

bidrog också som styrka då nyfikenhet på ämnet bidrog till avsaknad av förväntningar på 

informanternas svar och resultatet. Förförståelse har ökat för bägge författarna under arbetets 

gång. För att minska risker att författarnas för-förståelse skulle påverka analysen i för hög 

grad och för att öka studiens trovärdighet anammade författarna ett öppet, reflekterande 

förhållningssätt under hela analysprocessen.  

 

Den författare som intervjuat har transkriberat intervjun, detta på grund av att den författaren 

ansågs kunna komma ihåg intervjun och kunde således lättare förtydliga det som var oklart 

(Malterud, 2014). Den insamlade materialet lästes enskilt för att få en djupare inblick i texten. 

Därefter läste författarna materialet ihop och diskuterade för att få fram potentiella teman. 

Därefter lyftes meningsenheter som svarade mot studiens syfte. Den insamlade materialet 

analyserades med stöd av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys som bidrog till 

struktur i analysprocessen. Författarna beskrev noggrant analysen av data samt datainsamling 

och exempel på analysprocessen i tabellform för att öka studiens tillförlitlighet. Författarna 

använde sig av citat från informanterna i resultatet där viss bearbetning av citaten gjordes för 

att underlätta för läsaren, ord som “ehm” “haha”  har tagits bort utan att påverka innehållet. 

För att värna om informanters och deras patienters konfidentialitet samt deras patienters 

konfidentialitet har delar av citat uteslutits. Informanternas namn stod inte med i studien eller 

under citat. Informanterna blev inte tillfrågade om de ville att deras namn skulle stå med. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör möjligheten ges då informanterna gav värdefull 

information samt sin tid. Författarna valde att inte tillfråga informanterna vilket minskar 

studiens trovärdighet dock har författarna strävat att representera samtliga informanters citat 

vilket anses öka trovärdigheten.  

 



23 

 

Författarna har under studiens gång återkopplat med handledare som har granskat, kommit 

med synpunkter och inspirerat med tips om vidare utveckling av teman. Detta minskar risken 

för fel och risken för bias, det vill säga systematiska fel, minskar vilket ökar 

bekräftelsebarheten (Lincoln & Guba, 1985).  

 

 

Resultatdiskussion 

Det övergripande temat som framkom, Behov av mental omställningstid, belyser att det krävs 

en hel del av sjuksköterskorna för att kunna utföra sitt arbete. Hesook Susie Kim (2010) 

försöker med sin omvårdnadsteori förklara vad och hur sjuksköterskan handlar i olika 

situationer. Genom att ta reda på hur sjuksköterskor tänker när beslut formas om prioritering 

och patientomvårdnad kan vi bli medvetna om hur kunskap kan förmedlas och överföras till 

handling (a.a.). Här belyses sjuksköterskornas upplevelser av röda traumalarm med 

sjuksköterskornas egna ord vilket ger en inblick i hur de tänker och handlar. 

 

I den inledande delen av intervjuguiden ställde vi en fråga om hur sjuksköterskorna trivdes 

med sitt arbete på akutmottagningen. Alla svarade att de trivdes men i olika hög grad. 

Upplevelserna som framkom i resultatet i form av brist på återhämtning och oro för 

patientsäkerheten borde kanske inte överensstämma med god trivsel på arbetsplatsen. Det kan 

te sig mindre trivsamt att arbeta som en robot, alltid underbemannat, att inte riktigt våga visa 

känslor eller våga be om debriefing. Men samtidigt beskrev sjuksköterskorna att kollegorna 

betydde allt för dem och de var de som gjorde att de trivdes. I en studie från Storbritannien 

(Helps, 1997) framkom samma slutsats att sjuksköterskorna på akutmottagningar faktiskt 

uttryckte stor tillfredställelse över sitt arbete trots den höga arbetsbelastningen och alla 

faktorer som skapade stress. Men det framkom även att en tredjedel av sjuksköterskorna 

upplevde så pass höga stressnivåer att det påverkade deras mentala och fysiska hälsa vilket 

kunde inverka på kvalitén på omvårdnadsarbetet (a.a.). En annan studie (Berg, Harshbarger, 

Ahlers-Schmidt & Lippoldt, 2016) visade på att sjuksköterskans tillfredsställelse av arbetet 

kom från en stolthet av att vara en medlem i traumateamet. Sjuksköterskorna kände sig 

speciella när de upplevde en känsla av sammanhang. Däremot kunde ett icke fungerade 

traumateam vara en starkt utlösande faktor för stress (a.a.). 
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Behov av fokusering och prestation/agerande 

Sjuksköterskorna i studien upplevde ett adrenalinpåslag vid utlarmning av ett rött traumalarm. 

Det fåtal som inte upplevde adrenalinpåslaget var de sjuksköterskorna med mest erfarenhet. 

Adrenalinpåslaget beskrevs i en studie (Berg et al, 2016) som en del av tjusningen och 

spänningen med arbetet, att aldrig veta vad som ska hända härnäst. Sjuksköterskorna på en 

akutmottagning i Kanada beskrev sig själva som ”trauma junkies” eftersom de kände ett 

behov av att få adrenalinrushen och längtade efter spänningen när traumalarmspatienten 

anlände (Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte, 2014). Traumalarmen med röd 

aktivitetsnivå är vissa dagar bara en liten del av arbetet för sjuksköterskan på en 

akutmottagning, men det verkar fokuseras mycket på den biten. På båda akutmottagningarna i 

studien fanns det en ”röd traumagrupp”, där det gavs utbildning och övades enbart på dessa 

larm. Den här studien fokuserades enbart på traumalarm med röd aktivitetsnivå, men under 

våra intervjuer framkom även att andra larm kunde vara jobbiga. Vissa sjuksköterskor kunde 

bli mer berörda t ex av att en äldre patient hade en tuff situation genom att vara helt 

utelämnad och ensam. Det hade varit intressant att se inom vilket område det läggs mest 

resurser. 

 

Några av sjuksköterskorna i studien berättade att de hade en mental checklista i huvudet när 

de förberedde sig inför anländandet av traumapatienten. Fokus riktades på de praktiska 

sakerna som skulle göras och planeringen började ganska direkt efter utlarmningen. När  

patienten hade anlänt till larmrummet upplevde sjuksköterskorna att de fick ett tunnelseende, 

att de bara fokuserade på sina arbetsuppgifter. I studien av Gillespie och Gates (2013) 

framkom planering och förberedelse som en av de ledande copingstrategierna för att hantera 

upplevelsen vid traumalarm. Det verkar vara det som det handlar om, att genom att fokusera 

på de praktiska sakerna som ska göras så förträngs den känslomässiga delen. Det kan vara en 

omedveten copingstrategi som sjuksköterskorna använder sig av. 

 

Sjuksköterskorna i studien kände ett behov att prestera och att vissa sig duktiga. Det verkade 

främst vara de med mindre erfarenhet som kände detta behov. Den ”röda traumagrupp” som 

fanns på båda akutmottagningarna erbjöd specialiserad utbildning, men endast till de som 

ingick i gruppen. Studier visar att sjuksköterskor efterfrågade specialistutbildning inom 

trauma för att bli bättre på att hantera traumapatienter (Alzghoul, 2014). Sjuksköterskor kände 

sig säkrare ju mer utbildning de fick, men samtidigt var det den kliniska erfarenheten som 
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gjorde att de kände att det blev lättare att hantera traumapatienterna (a.a.). De mest erfarna 

sjuksköterskorna i studien verkade hanterade traumalarm lättast och var de som var mest 

oberörda. Oklart om det berodde på utbildning, erfarenhet eller att de hade blivit luttrade efter 

att de varit med om många svåra händelser. 

 

Behov av reflektion och återhämtning 

Något som framkom tydligt i resultatet var att alla uttryckte ett stort behov av att få lite 

andhämtning efter larmet, en timeout. Det behövde inte vara någon längre tid, men bara att få 

lite fri tid för egen bearbetning betydde mycket för sjuksköterskorna. De kände att det inte 

fanns resurser för detta och att det då skulle belasta de som var kvar på golvet. Det kan 

jämföras med resultatet i en äldre brittisk studie (Helps, 1997) där sjuksköterskorna 

efterfrågade speciella rum där de kunde ha en timeout i. Det borde ju vara en naturlig 

nedtrappning efter anspänningen av ett traumalarm med röd aktivitetsnivå.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte även ett stort behov av att prata. Det fanns få tillfällen för 

debriefing samtal och det verkade inte som alla vågade be om det i rädsla för att bli sedda som 

oprofessionella. En del av sjuksköterskorna i studien verkade nöja sig med att prata med 

kollegorna i samband med att de städade efter larmet, som en naturlig del av larmet. Vissa 

sjuksköterskor föredrog att samtala i informella små grupper och valde då bort debriefing i 

storgrupp, vilket Berg et al (2016) visade i deras studie. Även Lavoie et al (2011) visade att 

sjuksköterskor föredrog att prata med sina kollegor även om det fanns defusing och debriefing 

möjligheter. I studier (Alzghoul, 2014; Helps,1997) framkom att i den tuffa miljön på akut-

mottagningen kunde det vara viktigt för sjuksköterskorna att ha goda relationer med sina 

kollegor och erkänna och känna igen varandras stressupplevelser. Att ha goda relationer med 

sina kollegor var viktigt för sjuksköterskorna och kunde hjälpa till att hantera upplevelserna 

av traumalarmen (Alzghoul, 2014; Berg et al, 2016; Freeman et al, 2014; Hinderer et al, 

2014). I en studie (Berg et al, 2016) kände sjuksköterskorna att de borde hantera sina 

upplevelser av traumalarm själva, trots att de var medvetna om att det fanns professionell 

hjälp att tillgå. De kände sig ovilliga och obekväma med att efterfråga den servicen (a.a.). Det 

verkade som att sjuksköterskorna verkligen kände att det var oprofessionellt att visa känslor 

eller att de hade behov av att prata. Visserligen uttryckte de att de nöjde sig för det mesta med 
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att enbart prata med kollegor, men samtidigt sa de att de drog sig för att efterfråga debriefing 

samtal. När sjuksköterskorna fick frågan efter larmet: ”Ni behöver väl ingen debriefing, eller 

hur?”, så var det ju ingen som svarade ja. Rädslan för att inte anses platsa på 

akutmottagningen verkade vara stor. Därför hade det varit bra att införa någon sorts 

obligatorisk avrundning på larmen där det fanns utrymme för att prata fritt. 

 

Sjuksköterskorna i studien nämnde att de skulle vilja ha återkommande professionell 

handledning i grupp. Professionell handledning var något som hade provats tidigare, men 

alltid runnit ut i sanden. Det var ju inte bara traumalarmen som var tuffa utan det kunde även 

vara andra händelser. Det kunde vara konflikter mellan personalen som i slutändan upplevdes 

kunna påverka hela traumagruppens upplevelse. Detta är något som Berg et al (2016) 

diskuterar i sin studie. De ger förslag på regelbundna schemalagda gruppdiskussioner där det 

diskuteras hur stressreaktioner hanteras. De skriver också att teamet kan lära sig hantera stress 

genom att skapa en kultur som accepterar, erkänner och stöttar personalen i arbetet att 

förebygga utbrändhet (a.a.). 

 

Som en försvarsmekanism eller copingstrategi verkade vissa sjuksköterskor ha utvecklat en 

skyddande barriär för att inte påverkas av de jobbiga traumalarmen. De kände sig kalla genom 

att de stängde av sina känslor. En av de mer erfarna sjuksköterskorna gav tips om att aldrig 

titta larmpatienten i ögonen som en copingstrategi. Det diskuteras i en studie (Alzghoul, 

2014), där sjuksköterskor  som arbetade med traumapatienter i Skottland, valde att distansera 

sig ifrån patienten som en copingstrategi för att skydda sig själv från att känna smärtsamma 

känslor och känsloyttringar. Även i en studie från Nederländerna (Adriaenssens et al, 2012) 

påvisades att problemfokuserad coping hade mycket större effekt på sjuksköterskors psykiska 

hälsa än att undvika känslor och undvika annan typ av coping. I en amerikansk studie (Berg et 

al, 2016) mättes risken för traumateammedlemmar att drabbas av STS, sekundär traumatisk 

stressreaktion. Hela 75 % av de tillfrågade hade måttlig eller hög risk att drabbas av STS och 

58,3 % hade måttlig eller hög risk att drabbas av utbrändhet. Detta tydde bl a på att 

traumamedlemmarna inte var så bra på att hanterade sina stressupplevelser som det 

uppfattades av dem själva (a.a.).  
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Oro för patientsäkerheten efter larm 

Sjuksköterskorna upplevde sig stressade över de lämnade de andra patienterna på akut-

mottagningen och sina arbetskamrater när de själva försvann ut på traumalarmen med röd 

aktivitetsnivå. De var också rädda att de ibland kunde bemötta patienterna sämre när de kom 

tillbaka från larmet. De upplevde att det fanns en risk att de kunde negligerade vissa patienter 

med mindre akuta eller triviala skador. Patientsäkerheten upplevdes av sjuksköterskorna vara 

i farozonen. Helps (1997) beskrev i en studie att patientsäkerheten var hotad pga att en 

tredjedel av sjuksköterskorna upplevde sig så pass oroade och stressade att de kände att det 

påverkade kvalitén på omvårdnaden. Även Adrianssens et al (2012) kom fram till att 

sjuksköterskor på akutmottagningar var i riskzonen för posttraumatiska stressreaktioner på 

grund av att de återkommande bevittnade traumatiska händelser. De menade att det kunde ha 

påverkan på kvaliteten av omvårdnaden till patienterna utöver hur det påverkade 

sjuksköterskan själv.  

 

Konklusion och implikationer 

Författarna till denna studie drar slutsatsen att det verkar som att det krävs en stor 

ansträngning av sjuksköterskorna för att hantera ett rött traumalarm. En ansträngning som de 

kanske inte alltid är medvetna om själva. De har ett behov att ställa om sig mentalt inför och 

efter larmet. 

 

Det är väsentligt att organisationen är medveten om denna mentala omställning och kan 

avsätta resurser till detta. Viktigt av arbetsledningen att visa att det är okej av 

sjuksköterskorna att visa sina känslor och be om debriefing, utan att det kan anses 

oprofessionellt. Det har varit hög personalomsättning på de berörda akutmottagningarna de 

senast åren. Vi anser att en bidragande faktor till att behålla personalen är att de får stöd och 

support från arbetsledningen. Det betyder även mycket för patientsäkerheten. När 

sjuksköterskan inte får den tid för omställning som behövs kan det påverka kvalitén på 

omvårdnaden negativt. Framtida forskning borde fokusera på konsekvenserna av detta.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
 

Presentation 

 

Mitt namn är…… Vi är två stycken som skriver en magisteruppsats om akutsjuksköterskans 

upplevelser, beslutsprocesser och agerande då röda traumalarm utlöses. Vårt intresse är att se om 

arbetsbelastningen påverkar sjuksköterskans arbete på akuten. Även vilka stressfaktorer som 

påverkar sjuksköterskans beslutsprocess på omvårdnaden när röda traumalarm utlöses. 

 
Öppningsfrågor 

 

- Namn? 
- Ålder? 
- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska på akutmottagning? 
- Utbildningsnivå: grund- eller specialistutbildad? 
- Trivs du som sjuksköterska på akuten? 

 

Röda traumalarm 

 

- Berätta din första tanke du får när ett rött trauma utlöses? Hur reagerar du? Vad 
upplever/känner du då? 

- Blir du stressad då? 
- Kan du berätta hur du känner när du får rapport om skadeläget? Blir du någon gång orolig 

inför det du ska få se, eller tänker du mer på det praktiska, vad just du ska göra? 
- Kan du berätta hur du upplever ditt omhändertagande av traumapatienten? 
- Hur planerar du inför larmet? 

 

Stresshantering/copingstrategier 

 

- Kan du beskriva någon situation där du kände att du tog med dig händelserna lång tid 
efter? Vad vad det som gjorde att du kände så? Fick du någon möjlighet att bearbeta det? 

- Vad gör du personligen för att inte ta med dig de traumatiska saker du ser och upplever? 
/Hur hanterar du dina upplevelser av traumalarm? 

- Erbjuder arbetsledningen någon form av samtal och i så fall när? Fungerar det? Vad skulle 
du behöva för hjälp? 

- Finns det några copingstrategier som du kan beskriva? Fungerar de? 
 

Arbetsmiljö/vårdskador 

 

- Tror du att det kan finnas någon ökad risk för vårdskador hos de andra patienterna på 
akutmottagningen under eller efter ett traumalarm? Förklara!  

- Tror du att sjuksköterskans upplevelsen av röda traumalarm skulle kunna förebyggas, t ex 
med andra rutiner eller schema? 

 

Avslutande frågor 

 

- Det var alla mina frågor. Är det något du skulle vilja tillägga?  


