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Sammanfattning 
Bakgrund: Traumaskadade inkommer ofta till akutmottagningen med kort förvarning 

där situationen kan vara dramatisk. Omhändertagandet av den traumaskadade sker enligt 

speciella fastslagna principer, utfört av ett multidisciplinärt team där anestesipersonal 

innehar en av nyckelfunktionerna.  

Syfte: Syftet med dennas studie var att identifiera anestesipersonalens erfarenhet och 

hantering av kritiska händelser i samband med traumaomhändertagande på 

akutmottagning. 

Metod: Kritisk incident teknik (CIT) har använts som metod för att identifiera 

avgörande händelser kring traumaomhändertagandet. Totalt utfördes och analyserades 

12 intervjuer med anestesisjuksköterskor (n=8) och anestesiläkare (n=4). Analysen 

genomfördes med en induktiv manifest innehållsanalys.  

Resultat: Totalt 209 kritiska incidenter samlades in där fyra teman identifierades. 

Anestesipersonalens erfarenheter kunde delas upp i två teman; individfokuserade och 

organisationsfokuserade där bland annat betydelsen av tidigare traumaerfarenhet och 

samarbetet i teamet belystes. Hanteringar genomfördes ur ett individuellt förhållande 

eller utifrån gruppförhållande. Avgörande hanteringar var till exempel förberedelse av 

utrustning inför patientens ankomst och utvärdering av genomfört arbete efter 

omhändertagandet. 

Konklusion: Förutsättningar för det multidisciplinära kliniköverskridande 

traumaomhändertagandet skapas genom organisatoriska förutsättningar samt 

individuella ageranden och förmågor. Uppkomna situationer som anses avgörande för 

omhändertagandet hanteras genom individuella eller teamgemensamma åtgärder. 

 

Nyckelord: 

Traumatologi, Anestesiologi, Akut omhändertagande, Kritisk incidentteknik, 

Anestesipersonal 

 

  



  

 

 

Abstract 

Background: Trauma patients often comes to the emergency department at short notice 

and the situation can be dramatic. The treatments of trauma injuries occur under special 

established principles performed by a multi-disciplinary team where anesthesia staff 

holds one of the key roles. 

Purpose: The purpose of this study was to identify the anesthesia personnel’s 

experience and action of situations surrounding the care of trauma injured at emergency 

department. 

Method: Critical incident technique (CIT) has been used as method to identify critical 

incidents surrounding the trauma care. Twelve interviews were conducted and analyzed 

among nurse anesthetists (n=8) and anesthesia physicians (n=4). A content analysis has 

been performed to process the collected data. 

Results: A total of 209 critical incidents were collected and four themes were identified. 

Experiences of the anesthesia personnel could be divided into two themes; individual-

focused and organization-focused, where among other things the importance of past 

trauma experience and cooperation of the team were highlighted. Actions were 

performed from an individual or team focus. Crucial actions were for example 

equipment preparation prior to the patient's arrival and debriefing of the work among 

colleagues. 

Conclusion: Conditions for the multidisciplinary trauma care is created through 

organizational conditions and individual actions and abilities. Situations which are 

considered critical for the care of the patient are handled through individual or team 

actions. 

 

Keywords: 

Traumatology, Anesthesiology, Emergency treatment, Critical incident technique, 

Anesthesia personnel. 
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Inledning 

Trauma kan ses som en skada som uppkommit genom en fysisk kraft tillförd utifrån 

(Michigan Trauma Coalition 2013). Till patienter som har utsatts för trauma, har 

påverkade vitala parametrar och/eller har utsatts för speciella skademekanismer 

mobiliseras externa personella resurser vid akutmottagningen. Resurserna bildar ett 

arbetslag som benämns traumateam och består av ett flertal kompetenser från olika 

enheter på sjukhuset. Anestesipersonal har en given plats i teamet, med huvudansvaret 

för att upprätthålla patientens fria luftväg och tillse dennes tillräckliga ventilation och 

cirkulation. Arbetet i traumateamet ställer höga krav avseende såväl personliga 

egenskaper som organisatoriska förutsättningar. Genom standardiserade arbetsmodeller 

och utbildningskoncept skapas goda förutsättningar för att arbetet ska bli så effektivt 

som möjligt med målet att främja liv och hälsa (Kristiansen et al. 2010, Probst et al. 

2009). Tidigare forskning har visat kritiska moment i generellt teamarbete i vården och 

betydelsen av ett bra arbetsklimat för att skapa en god hälsa hos personalen såväl som en 

fullgod patientsäkerhet (Silén-Lipponen et al. 2005).  

Tidigare studier har identifierat att personal som hanterar akuta situationer har en ökad 

risk för hälsoproblem som bland annat depression och posttraumatisk stressyndrom 

(PTSD) (Javidi & Yadollahie 2012). Faktorer som är viktiga vid såväl generellt 

teamarbete i vården som vid omhändertagandet i en akut situation har tidigare 

identifierats. Till författarnas kännedom saknas forskning avseende hur arbetet kring en 

akut vårdsituation går till och upplevs av personal, vilka händelser som är avgörande för 

förloppet och hur dessa händelser hanteras.  

  



 

2 

 

Syfte 

Syftet var att identifiera anestesipersonalens erfarenhet och hantering av kritiska 

händelser i samband med traumaomhändertagande på akutmottagning. 

Bakgrund 

Trauma 

Enligt American Trauma Society beskrivs trauma som en skada som uppkommit genom 

en fysisk kraft. Ofta är trauma en konsekvens av motorfordonskrasch, fall, drunkning, 

bränder eller penetrerande eller trubbigt våld, med skador på extremiteter, thorax och 

skalle som mest frekvent förekommande. Andra definitioner på trauma innefattar till 

exempel större skador på inre organ och andra allvarliga skador om kan leda till 

dödsfall, förlust av extremitet och/eller bestående invaliditet (Michigan Trauma 

Coalition 2013, Probst et al. 2009).  
Den dominerande dödsorsaken i åldersgruppen 15-29 år är trauma och studier har visat 

att cirka var tionde dödsfall i världen, räknat i samtliga ålderskategorier, orsakas av yttre 

skada (Di Saverio et al. 2013, Norton & Kobusingye 2013). Det totala antalet 

högprioriterade traumalarm som inkommer till sjukhus varierar beroende på geografiskt 

område och befolkningsmängd. Statistik från 13 svenska akutmottagningar och 

traumaenheter under år 2009 visade att antalet var i median 149 med en spridning från 

63 vid Växjö Centrallasarett till 1171 på Karolinska Universitetssjukhuset (Frick 

Bergström 2011). 

Ett snabbt och korrekt omhändertagande av en traumaskadad patient ökar överlevnaden 

både på kort och lång sikt (D´Amours, Sugrue & Deane, 2002, Probst et al. 2009). 

Majoriteten av de Skandinaviska sjukhusen hanterar sällan allvarligt skadade patienter, 

men genom standardiserade modeller för hantering av trauma och genom träning 

övervinns bristen på klinisk erfarenhet (Kristiansen et al. 2010). 

Organiseringen av traumaomhändertagandet i majoriteten av akutmottagningar i 

västvärlden grundar sig från Advanced Trauma Life Support, ATLS
®
. ATLS

®
 är ett 

standardiserat program för akut omhändertagande som American College of Surgeon 

utformade i slutet av 70-talet. Utbildningen riktar sig till läkare och syftar till att öka 

förmågan till att prioritera de allvarligaste hoten mot patientens liv först (Kortbeek et al. 

2008). 

Genom en triageringsprocess bedöms den initiala svårighetsgraden av skadan och 

behovet av vidare behandling (Kristiansen et al. 2010). Rapid Emergency Triage and 

Treatment System, RETTS
®
, används av flertalet sjukhus i Sverige och Skandinavien för 

att prioritera patienter i ett akut sammanhang. Prioriteringen mynnar ut i ett antal 

färgkoder där röd kod i traumasammanhang innebär stort trauma, vilket är den 

allvarligaste nivån och orange, litet trauma, är den med näst högst prioritet. Det röda 
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larmet aktiverar traumateamet där bland annat anestesipersonal ingår, medan ett larm av 

orange prioritet ger en mindre resursmobilisering (Kohn et al. 2001, Widgren 2012).  

Läkare med ATLS
®

-utbildning har visat sig ha ökade teoretiska såväl som kliniska 

kunskaper inom omhändertagande av traumaskadad. Det är dessutom visat att 

organisatoriska färdigheter och kunskaper om prioritering vilket undervisas under 

ATLS
®

-utbildningen är bibehållna även åtta år efter genomgången kurs (Mohammad, 

Branicki & Abu-zidan 2014). År 1986 skapade Emergency Nurses Association´s (2007) 

en speciell utbildning för sjuksköterskor i det initiala omhändertagande av den 

traumaskadade som byggde på ATLS
®
 principer; Trauma Nursing Core Course, TNCC

®
.  

Arbetet vid traumaomhändertagande 

Kraven på sjukvården har ökat och även komplexiteten vilket leder till mer växlande 

arbetsuppgifter som i sin tur har skapat ett behov av samarbete och teamarbete både 

inom och utanför den egna organisationen. Detta gäller speciellt inom verksamheter som 

anestesi, kirurgi och intensivvård där ett effektivt lagarbete ökar patientsäkerheten. 

Kommunikation, koordination, teamarbete, och utvecklade patientrapporteringssystem 

ses som speciellt viktiga ledord i patientsäkerhetsarbetet (Burtscher et al. 2011, Silén-

Lipponen et al. 2005). 

Ett traumateam i ett internationellt kontext består av 5 till 10 personer och består av 

anestesiolog, akutläkare, kirurg, sjuksköterskor med traumautbildning och 

röntgenpersonal. Traumateamets ledare är i regel en traumautbildad kirurg. Vid behov 

tillkallas ytterligare subspecialiteter såsom neuro- eller thoraxkirurg (Wilson, Grande & 

Hoyt (red.) 2007, Kristiansen et al. 2010).  

Omhändertagandet av traumapatienter genomförs med ett multidisciplinärt perspektiv 

där bland annat läkare och sjuksköterskor arbetar tillsammans mot ett gemensamt och 

förväntat mål. Teamets enskilda medlemmar har väl definierade arbetsuppgifter och vet 

vad som förväntas av dem samtidigt som det finns en förståelse för vad de andra i teamet 

utför. Icke tekniska färdigheter beskrivs som social och kognitiv kompetens vilket 

innebär bland annat färdigheter inom ledarskap, samordning och kommunikation. 

Förmågan inom dessa områden minskar risken för allvarliga fel orsakade av den 

mänskliga faktorn. Att arbeta effektivt under hög belastning möjliggörs genom 

teammedlemmarnas enskilda kompetenser och deras förmåga till att gemensamt förstå 

och hantera situationen (Mansert 2009, Westli et al. 2010). 

Kritiska moment upplevda av vårdpersonal i tidigare traumateam är i fallande ordning 

kommunikation, ledarskap och prioritering (Wisborg et al. 2006). Traumaledaren har 

uppgiften att prioritera, delegera och upprätta fortsatt behandlingsplan för patienten. 

Ibland måste ledare utföra praktiska moment i om denne besitter kompetens som övriga 

medlemmar i teamet saknar. I sådana fall måste han eller hon snarast återta 

ledarfunktionen när uppgiften är utförd. Den formella ledarens ledaregenskaper påverkar 

resultatet av patentarbetet, vilket har iakttagits framför allt i inledningsskedet av 

omhändertagandet av en traumaskadad. En ledare som ger positiv feedback och har en 

positiv attityd har en positiv inverkan på arbetsgruppens förmåga (Courtenay, 

Nancarrow & Dawson 2013, Wilson, Grande & Hoyt (red.) 2007). Kommunikation och 
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ledarskap inom traumateam har i tidigare forskning visats vara komplex och inte följt 

tydliga strukturer (Jacobsson et al. 2012). 

Interprofessionellt arbete 

Teamarbete beskrivs som ett antal personer som är engagerande och jobbar mot ett 

gemensamt mål. Inom hälso- och sjukvården är teamarbete dynamiskt, med frekventa 

förändringar i teamkonstellationer med varierande förutsättningar och uppgifter. Ett 

team i en operationssal har en kompletterande och överlappande kompetens som ger en 

ömsesidig förståelse för respektive yrkesgrupps arbetsuppgifter. Teamarbete ger 

sannolikt stöd till oerfaren personal, minskar stress och medför ökad trygghet samt 

minskar antalet uppkomna fel. Andra faktorer som förebygger fel är formell 

dokumentation, god fysisk och social arbetsmiljö samt en väl fungerande organisation. 

Rädsla att göra fel, känslomässiga händelser och övertidsarbete ökar risken för misstag i 

operationsmiljön (Capella et al. 2010, Mansert 2009, Silén-Lipponen et al. 2005). 

Faktorer som är viktiga för att ett arbetslag ska kunna arbeta effektivt och säkert är bland 

annat att vara medveten om situationen, vilket kan exemplifieras med att anestesiologen 

följer det operativa förloppet och att kirurgen har möjlighet att se anestesiologens 

övervakningsskärmar. Problemidentifiering är en del i förbättringsarbete som bygger på 

att alla medlemmar i teamet kan utrycka sina åsikter, tankar och vara delaktiga i 

beslutsfattande. Fördelningen av arbetsbelastning är viktig där varje medlem i 

arbetslaget ska ha en uppgift utan att någon blir överbelastad och tidsplanering är av 

betydelse både under kritiska händelser och under det längre förloppet för att öka 

medvetenheten i situationen. Konfliktlösning är ytterligare en faktor som är viktigt för 

arbetsteamets prestationsförmåga där fokus bör vara att lyssna till varandra, lyfta ut 

skillnader och skapa respekt för varandras åsikter (Davies 2005, Nancarrow et al. 2013). 

För att möjliggöra medvetenhet och hantering av uppkomna situationer menar Quinn & 

Spreitzer (1997) att empowerment i arbetet är av betydelse. Empowerment innebär att 

man har förmågan att ta initiativet vid en uppkommen situation och svara genom en 

kreativ handling. För att nå empowerment bör organisationens mål, visioner och värden 

vara definierade, arbetstagarnas uppgifter ska vara tydliggjorda liksom belöningen av 

utfört arbete (DeVivo et al. 2013, Quinn & Spreitzer 1997). Empowerment för den 

enskilda anestesipersonalen kan beskrivas med tre övergripande mål; kontroll, kunskap 

och frihet, vilket stärker självförtroende samt ökar självkänsla och självständighet 

(DeVivo et al. 2013, Tengland 2008). 

I anestesigruppen ingår anestesiologen, som är en specialistläkare inom anestesi och en 

anestesisjuksköterska som är en sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi. 

Anestesiologen har det övergripande ansvaret för patienten i det anestesiologiska 

sammanhanget. Anestesipersonalens gemensamma ansvar är förutom kontroll och 

upprätthållande av patientens vitala funktioner i kritiska och/eller operativa situationer 

att säkerställa utrustningens kvalitet, informera patienten, dokumentera och rapportera 

vårdarbetet samt redovisa brister i säkerheten. Anestesipersonalens arbete sker i 

samarbete med andra professioner och det åligger en skyldighet att samarbeta med dessa 

specialiteter (Jensen et al. 2010, Mellin-Olsen 2007, Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2012). Såväl sjuksköterskor som läkare 
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har generella etiska riktlinjer som beskriver hur man ska uppträda mot patienter såväl 

som mot kollegor. Bemötande ska genomsyras av respekt, värdighet, sekretess och 

personal ska visa lyhördhet för de olika professionernas kompetensområden 

(International Code of Nurses 2006, World Medical Association 2009). 

Arbetsmiljö och arbete i stressfulla situationer 

Arbetsmiljön ska vara god med avseende på arbetets art, och vara anpassad till de 

sociala och tekniska förhållanden som råder i samhället. Individen skall vara delaktig i 

utformningen av den egna arbetsmiljön och få möjlighet till personlig och yrkesmässig 

utveckling. Arbetsmiljöns ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall på 

arbetsplatsen (Svensk författningssamling 1977). 

Stress är ett mångfasetterat begrepp som är svårt att definiera. Den personliga 

acceptansen för stressorer beror bland annat på personens tidigare erfarenheter, dess 

copingstrategier och under vilka omständigheter personen utsätts för stressorer (McVicar 

2003). En hög stressnivå är på sikt skadligt medan en viss grad av stress eller oro stärker 

personen i situationen och denne blir mer förberedd för händelser. Genom en ökad 

arbetslivserfarenhet och ökat antal upplevda och hanterade händelser minskar risken för 

negativ stress och oro då den egna medvetenheten ökar kring hanteringen av dessa 

situationer. En känsla av tillit till kollegor och kollegialt stöd är andra faktorer som 

minskar stress (Karasek & Theorell 1990, Theorell 2003). Praktisk träning, såsom att 

genomföra simuleringar av omhändertaganden på olika platser i sjukhuset kan vara ett 

sätt att rusta personal mot negativ stress (Alexander & Klein 2001).  

Personer som arbetar i en krävande miljö, såsom i sådana där det finns en förväntan på 

att rädda liv, har en ökad risk för utveckling av negativ stress och ohälsa (Alden, 

Regambal & Laposa 2008). Riskfaktorer till att utveckla arbetsrelaterad stress är bland 

annat bristande kompetens, kort erfarenhet, kvinnligt kön, brist på stöd, tidigare 

psykiatriska problem och arbete med svårt sjuka patienter (Blacklock 2012, Javidi & 

Yadollahie 2012, Mealer & Jones 2013). Symtom av psykisk och fysisk karaktär kan 

uppträda i form av bland annat ilska, ångest, huvudvärk, magproblem, depression (Aasa 

et al. 2005, Mealer & Jones 2013), relationsproblem och ökad alkoholkonsumtion samt 

att risken för självmord ökar. Händelser som påverkar individen mest är plötslig 

traumatisk död, exponering för kroppsdelar eller döda kroppar (Hammond & Brooks 

2001, Javidi & Yadollahie 2012). Trötthet och minskad medkänsla för patienterna hos 

sjuksköterskor kan vara ett fenomen orsakat av överexponering av traumaskadade vilket 

bland annat kan leda till dåligt samvete hos vårdpersonal (Blacklock 2012). 

Stressackumulering i kroppen påverkar individen och medför negativa konsekvenser 

både i arbetslivet och i privatlivet (Blacklock 2012, Aasa et al. 2005, Alexander & Klein 

2001). Långvarig stress i arbetet, brist på stöd och dålig kommunikation på arbetsplatsen 

samt då medarbetaren inte ges utrymme att bearbeta negativa kritiska händelser mellan 

tillfällena de uppträder ökar också risken för ohälsa (Blacklock 2012, Alexander & Klein 

2001).  
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Personalens hantering av kritiska moment 

Att vara med om en traumatisk händelse kan leda till starka reaktioner vars symtom kan 

finnas kvar länge och påverka individen såväl psykisk som fysiskt (Blacklock 2012, 

Hammond & Brooks 2001, Mealer & Jones 2013). Erfarenheten av kritiska händelser 

och hur de hanteras är individuellt och beror av flera faktorer. Bland annat ses individens 

personliga bakgrund som avgörande, om tid fanns för förberedelse eller om situationen 

uppkom akut och vilken erfarenhet personen hade av tidigare liknande situationer 

(Alexander & Klein 2001, Caine & Ter-Bagdasarian 2003). Personer som tenderar att 

oroa sig ofta och för små saker i vardagen löper större risk för ångest och depression. Att 

leva med ett intensivt oroande underminerar den egna möjligheten att hantera komplexa 

och problematiska situationer (Boehnke 1998). 

Coping är ett nyckelbegrepp i omvårdnadsforskningen. Copingbegreppet definieras som 

beteendemässiga och kognitiva förändringar för att hantera interna eller externa 

påfrestningar vilka bedöms överskatta individens egen förmåga, med syftet att förbättra 

hälsa och social funktionalitet (Lazarus 1993).  

Effekten av exponering för en traumatisk händelse och hur den hanteras bygger till stor 

del av personens copingstrategier och det sociala stödet. Socialt stöd kan tillsammans 

med coping göra buffertsystem mot att utveckla negativ stress. Bristen på ett socialt stöd 

och en dålig kommunikation har visat sig ge en högre grad av utmattning, utbrändhet 

och PTSD bland akutpersonal (Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012). Negativ stress 

tillsammans med bristande socialt stöd får konsekvenser som visar sig bland annat i 

minskad arbetsprestation, låg arbetsmoral, negativa attityder mot patienter och förlust av 

intresse för arbetet (Potter 2006). 

Den individuella hanteringen av kritiska situationer bearbetas ofta med hjälp av kollegor 

som den enskilda medarbetaren har förtroende för (Drotske & De Villiers 2007, Tuckey 

2007). Socialt stöd är ett mångdimensionellt begrepp och har en avgörande betydelse på 

individens hälsa. Socialt stöd av medarbetare, och god kommunikation i arbetsgruppen 

skyddar mot negativa effekter av för höga krav och öppnar upp acceptansen för att söka 

stöd vilket har positiva effekter på den psykiska hälsan (Sundin et al. 2007). 

Organiserad återkoppling i grupp har genomförts hos akutpersonal under många år som 

teknik för att hantera negativa effekter av kritiska händelser i arbetet. Att använda sig av 

återkoppling i grupp ger många positiva effekter då gruppen kan dela erfarenheter, ge 

uppmuntran och underlätta för medarbetaren att sätta ord på tankar och känslor. Vid 

tillfällen där flera professioner tillsammans utsatts för en eller flera negativa kritiska 

händelser kan gemensam återkoppling vara av terapeutiskt värde. Återkopplingen 

minskar även stressen på den egna familjen, då personen själv har större möjlighet att 

hantera situationen utanför hemmet (Drotske & De Villiers 2007, Tuckey 2007). 

Akutverksamheter har oftast goda förutsättningar att förebygga sviterna efter kritiska 

händelser hos personalen då dessa ofta återkommer och det finns en regelbundenhet i 

hanteringsprocessen av dessa kritiska händelser (Tuckey 2007). 
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Kritiska moment inom anestesiologisk omvårdnad 

Kritiska moment kan beskrivas som de händelser som inte är en del av den normala 

verksamheten och som orsakar eller kan orsaka avbrott som påverkar kvaliteten i den 

dagliga verksamheten. Kritiska moment som inledningsvis drabbar en eller ett fåtal 

personer kan leda till konsekvenser för den stora gruppen beroende på situationens utfall 

och art. Att fokusera och analysera kritiska incidenter kan leda till effektiva lösningar på 

praktiska problem (Blacklock 2012, Schluter, Seaton & Chaboyer 2008).  

Anestesi av en patient är riskfyllt och förenat med moment som ökar risken för bland 

annat aspiration, perioperativ hjärnskada eller plötslig död. Minimering av riskerna 

innefattar kontroll av och kännedom om tillgänglig utrustning, god planering av 

anestesin, noggrann övervakning av patienten och konsultation av erfaren personal 

(Jensen et al. 2010). Mortalitet- och morbiditetsfrekvensen i samband med anestesi är 

större då denna sker i annan miljö än på operationssalen och under transport, varför ett 

övervägande alltid ska göras om akut anestesi kan förskjutas till dess att patienten 

kommit till en operativ miljö. (Jensen et al. 2010, Jigeeshu, Parvez & Sheila 2011, 

Warren et al. 2004). Hur stor erfarenhet som krävs för att anestesipersonal ska utföra sitt 

arbete säkert är svårt att definiera, men studier har visat att för planerad kirurgi minskar 

anestesirelaterade komplikationer efter tre till sex månaders träning, och 60 till 80 

intubationer bör göras för att de ska utföras snabbt och säkert (Jensen et al. 2010). 

En del av den anestesiologiska omvårdnaden är att öka patientens känsla av kontroll 

vilket kan skapas genom ett ökat förtroende mellan 

anestesisjuksköterskan/anestesiläkaren och patienten. Det ökade förtroendet åstadkoms 

genom att sätta sig in i patientrollen och att ge patienten individuell respons på dennes 

subjektiva behov med målet att skapa en god omvårdnad (Susleck et al. 2007). Även i 

anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning som givits ut av riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening (2012) beskrivs vikten av 

anestesisjuksköterskans respekt för patientens värdighet och integritet samt skyldigheten 

att undervisa och informera såväl patient som anhörig. 
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Metod 

En kvalitativ studie med induktiv ansats har genomförts med intervjuer som metod för 

datainsamling. Den induktiva ansatsen innebär att forskningen genomförts 

förutsättningslöst och utan att ha antagit vissa antaganden om förhållanden (Fridlund & 

Hilding 2000). Kritisk incident teknik (Flanagan 1954) har använts vid datainsamling 

och som underlag till utformningen av intervjuguide. Kritisk incident teknik är en metod 

som lämpar sig väl till syftet då den har en tydlig induktiv inriktning samt då kritisk 

incident teknik bedöms vara fördelaktig att använda då fenomenet är känt men när 

orsakerna som lett fram till detta är okänt (Fridlund 2012). 

Kritisk incidentteknik 

Kritisk incidentteknik, Critical Incident Technique (CIT), är en teknik för datainsamling 

som utformades under fyrtiotalet med ursprungssyftet att minimera misslyckade 

flygningar inom det amerikanska flygvapnet, där piloternas agerande i kritiska 

situationer observerades. (Flanagan 1954). Metoden fick snart stor utbredning inom 

bland annat serviceindustrins forskning med syften som att förklara kunders 

förväntningar och uppfattningar, men även inom omvårdnadsforskningen har metoden 

nått acceptans. Anledningen till att metoden blivit välanvänd kan förklaras genom att 

den tillåter grundlig undersökning av informanternas känslor, erfarenheter, tankar och 

reaktioner kring det undersökta fenomenet, men även att metoden kan användas för att 

identifiera organisatoriska problem (Kemppainen 2000, Schluter, Seaton & Chaboyer 

2008). 

Noggrannheten i CIT beror till stor del på metodkunskapen och förmågan hos den 

enskilda forskaren. Intervjuarens roll är att stötta informanten till att vara så specifik som 

möjligt i sina beskrivningar av kritiska händelser. Som intervjuare är det viktigt att ha 

god självkännedom och kunna särskilja informantens perspektiv från det egna. Mängden 

data som behöver analyseras baseras på antalet funna incidenter och inte på antalet 

informanter som intervjuas (Schluter, Seaton & Chaboyer 2008). Flanagan (1954) anser 

att i de fall området är avgränsat är 50 eller 100 kritiska incidenter tillräckligt för att 

kunna dra slutsatser. 

En kritisk händelse definieras inom CIT som varje definierbar mänsklig aktivitet som är 

tillräckligt fullständig i sig för att slutsatser kan dras om personens handling. 

Händelserna kan vara beteende i en roll eller aktiviteten runt en händelse där de 

inblandade är med i förloppet och ger intryck på individen. (Flanagan 1954, Fridlund 

2012, Schluter, Seaton & Chaboyer 2008). En kritisk händelse kan vara positiv eller 

negativ och skulle kunna översättas med adjektiv som en händelse som är viktig eller 

avslöjande (Sharoff 2008). 
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Urval 

För att besvara syftet var urvalet strategiskt utvalt med avgränsningarna att 

informanterna skulle vara anestesisjuksköterska, anestesiläkare eller läkare under 

specialisttjänstgöring inom anestesi som under de senaste fem åren deltagit självständigt 

vid omhändertagandet av traumaskadad patient vid akutmottagningen på aktuellt 

sjukhus. Ingen hänsyn togs till andra faktorer såsom till exempel ålder, kön eller 

arbetslivserfarenhet. Tidsbegränsningen angavs då studien avsåg avspegla förhållanden 

som gällde inom närtid. Brev sändes via mail till samtliga läkare inom anestesi vid 

aktuellt sjukhus och till samtliga anestesisjuksköterskor som var anställda vid den enhet 

som larmas till majoriteten av traumalarmen vid akutmottagningen vid samma sjukhus.  

Åtta anestesisjuksköterskor och fem anestesiläkare med en arbetslivserfarenhet mellan 

två och 30 år intervjuades. Av dessa var sex kvinnor och sju var män.  

En av intervjuerna motsvarade inte forskningsmetodiskt kraven för CIT i enlighet med 

tidigare studier (Butterfield et al. 2005, Kemppainen 2000) varför den i samråd med 

handledare exkluderades från analys. 

Studiens kontext 

Studien har genomförts bland anestesipersonal anställda vid ett universitetssjukhus i 

Sverige. Inhämtade uppgifter från verksamhetschef vid akutmottagningen vid aktuellt 

sjukhus: 

Under 2012 inkom 132 stora traumalarm och 237 larm av den lägre prioriteringsgraden 

till aktuellt sjukhus. Vid utlarmning av räddningstjänst och ambulans förvarnas 

ledningssjuksköterskan och ledningsläkaren på akutmottagningen att en händelse med 

eventuella personskador har inträffat. Första ambulans på plats skickar ”genom-

vindrutan-rapport” och därefter en verifieringsrapport till mottagande enhet innehållande 

antalet drabbade och deras respektive prioritet baserat på RETTS
®
 triageringssystem. 

Ambulansen larmar därefter in den enskilda patienten till ledningssköterskan på 

akutmottagningen enligt en strukturerad muntlig kommunikation. 

Ledningssjuksköterskan tar emot larmet och aktiverar traumalarmet med aktuell 

larmnivå i samråd med ledningsläkaren. Vid ankomst till akutmottagningen sker 

överflyttningen av den drabbade inne på traumarummet och en kort rapport från 

ambulanspersonalen ges till hela traumateamet. I teamets ordinarie uppsättning ingår 

traumajour, som är kirurg och teamledare, akutläkare, anestesiolog, radiolog, två 

sjuksköterskor från akutmottagningen, anestesisjuksköterska, röntgensjuksköterska och 

undersköterska från akutmottagningen. 
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Genomförande 

Arbetsprocessen skedde i fem steg (a-e) i enlighet med studieteknikens riktlinjer 

(Flanagan 1954). (a) Studiens syfte tydliggjordes, vilket var att identifiera 

anestesipersonalens erfarenhet och hantering av kritiska händelser i samband med 

traumaomhändertagande på akutmottagning. (b) En plan utstakades för hur 

informationen skulle inhämtas, vilket innebar enskilda intervjuer. Kontakt togs med 

aktuell klinik. (c) En objektiv insamling av data ägde rum genom intervjuer där båda 

författarna var delaktiga. (d) Transkribering och analys av insamlad data genomfördes, 

vilket ledde fram till (e) en tolkning av fynden. Genom en induktiv manifest 

innehållsanalys bröts materialet ned till meningsbärande enheter, subkategorier, 

kategorier och teman (Granheim & Lundman 2004). En redovisning av dessa resultat har 

sedan återgivits som studiens resultat.  

En intervjuguide upprättades enligt en semistrukturerad form. Informanten ombads 

inledningsvis beskriva en situation då denne varit engagerad i ett 

traumaomhändertagande på akutmottagningen i sin anestesiprofession. Följdfrågor i 

form av sonderande frågor som till exempel; “Skulle du kunna beskriva det utförligare?” 

och “Har du fler exempel på det?” och specificerade frågor som; “Hur reagerade du då?” 

och “Varför var incidenten kritisk för dig? ställdes för att få ett större djup i intervjun 

(Fridlund 2012, Kvale & Brinkmann 2009). I enlighet med Kvale och Brinkmann:s 

(2009) rekommendationer avslutades intervjun med frågan om det fanns något 

ytterligare som informanten ville tillägga eller om andra funderingar uppkommit under 

intervjun. För att kontrollera att intervjuguiden gav resultat i enlighet med studiens syfte 

genomfördes två provintervjuer som transkriberades och analyserades av författarna och 

handledare innan vidare datainsamling genomfördes. Provintervjuerna resulterade inte i 

några förändringar i intervjuguiden och inkluderades i analysen. 

Intervjuerna genomfördes på en plats och vid en tidpunkt som informanterna valde. Vid 

samtliga tillfällen var båda författarna närvarande, en av studiens författare intervjuade 

och den andra var observatör. Observatören ställde vid behov kompletterande frågor. 

Anteckningar togs under intervjun för att underlätta återkoppling till uttalanden av 

informanten vid senare tillfälle under intervjun. Anteckningarna låg inte till grund för 

analys. 

Samtliga informanter var anställda vid ett universitetssjukhus i mellansverige och 

perioden för insamling av data var 2013-12 till 2014-03. Intervjuerna varade i 

genomsnitt i 42 minuter med en variation på 16,5-94 minuter. Intervjuerna spelades in 

med diktafon och transkribering gjordes av diktaten. Diktaten granskades sedan av 

bägge författarna och eventuella tvivelaktigheter togs upp för diskussion.  
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Analys 

Utifrån de meningsbärande enheterna som identifierades utifrån kritiska incidenter 

genomfördes en innehållsanalys med induktiv manifest ansats (Graneheim & Lundman 

2004). De transkriberade diktaten bröts ned till enheter med utgångspunkt från kritiska 

incidenter enligt CIT (Flanagan 1954). De meningsbärande enheterna kategoriserades i 

subkategorier, vilka i sin tur delades in i kategorier. Kategorierna ledde sedan fram till 

ett antal teman. Se exempel på analys i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trovärdighet 

Fyra begrepp kan anses svara för trovärdigheten i en kvalitativ studie; tillförlitlighet, 

pålitlighet, överförbarhet och konfirmerbarhet (Lincon & Guba 1985).  

För att öka tillförlitligheten i studien genomfördes provintervjuer som analyserades 

tillsammans med handledare.  På detta sätt ökar tillförlitligheten i studien då en 

bekräftelse och eventuella korrigeringar i intervjutekniken resulterar i att insamlad data 

speglar verkligheten. Tillförlitligheten stärktes även då intervjuer genomfördes direkt till 

den inblandande om dennes egna minnen av erfarenheter och hantering av situationer. 

Att denna studies resultat har överrensstämmelse med tidigare genomförda studier 

indikerar stabila resultat över tid och därmed ökar pålitligheten såväl som 

överförbarheten. Konfirmerbarheten är det sista av de fyra begreppen och innefattar 

objektiviteten i forskningen; att det är informanternas information som styr resultatet. 

Genom en noggrann analys med en strikt hållning till forskningsmetodens riktlinjer har 

objektiviteten från informanternas uttalanden bevarats vilket stärker konfirmerbarheten. 

(Lincon & Guba 1985). Författarna har flerårig arbetslivserfarenhet som legitimerade 

sjuksköterskor och har aktivt arbetat inom akutsjukvård vilket ger en god insikt i 

Enhet: 

“Sedan gjorde vi inte något akut ingrepp då, eftersom man 

hade fullt upp med den andra vuxna patienten” 

Subkategori: 

Tillgängliga personalresurser 

Kategori: 

Centralt styrda funktioner 

Tema: 

Organisationsfokuserat 

Figur 1. Exempel över analysprocessen från enhet till tema (Flanagan 1954) 
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området. Författarna har arbetat med en medvetenhet om riskerna med förförståelsen 

och genom aktsamhet förhindra att detta får inflytelse över datainsamlingen och 

analysen. Genom att citera informanterna i resultatet stärks trovärdigheten ytterligare 

(Flanagan 1954). 

Etiskt övervägande 

Studien har bedrivits i enlighet med forskningsetiska riktlinjer (World Medical 

Association 2013). Verksamhetschef för berörda anställda informerades skriftligt om 

studien (bilaga 2) och godkännande togs emot innan kontakt togs med informanterna. 

Informanterna erhöll såväl skriftlig information via mail som muntlig information inför 

intervjuerna om studiens metod och deras rätt till avbrytande utan att behöva ange orsak. 

Materialet behandlades konfidentiellt, där kodning utfördes av transkriberade texter, 

vilka inte var tillgängliga för andra än upphovsmän och handledare (World Medical 

Association 2013). Förvaring och arkivering har skett enligt generella bestämmelser som 

myndigheter har utfärdat gällande integritetskänsligt material (Vetenskapsrådet 2007). 

En rad etiska ställningstagande ska beaktas inför och under genomförandet av en 

intervjustudie (Kvale & Brinkman 2009): Syftet med studien ska vara relevant och leda 

till förbättring för människan och intervjusituationen ska bedrivas med ett etiskt korrekt 

förhållningssätt med åtanke om eventuell emotionell påverkan på informanten genom 

bland annat stress. I analysen av materialet innefattar etiska ställningstaganden hur djupt 

tolkningar kan ske av informanternas uttalanden och vid presentationen av arbetet ska 

fakta presenteras så korrekt och verifierat som möjligt. Att forskarna har dessa etiska 

problem i åtanke under hela studiens arbetsgång främjar ett etiskt förhållningssätt 

(Vetenskapsrådet 2007). Intervjusituationen har bedrivits med två intervjuare och en 

informant. Situationen kan upplevas som trängande för informanten och en 

maktsituation kan uppstå (Kvale & Brinkman 2009). Risken för fenomenet minimerades 

då det tydliggjordes för informanten inför intervjun att det skulle vara en som 

intervjuade och den andra satt med för att observera den som intervjuade för att kunna 

hjälpa intervjuaren med följdfrågor om det skulle bli nödvändigt.  
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Resultat 

Totalt identifierades 209 kritiska incidenter; 148 erfarenheter och 61 hanteringar. De 

kritiska incidenterna kategoriserades in efter erfarenheter och hanteringar.  

Erfarenheter av kritiska händelser 

De 148 erfarenheterna syntetiserades till 23 subkategorier. Subkategorierna bildar åtta 

olika kategorier inom två teman. De två temana benämns som individfokuserade 

erfarenheter och organisationsfokuserade erfarenheter. Se tabell 1. 

 

Individfokuserade erfarenheter 

Individens färdigheter 
Tidigare erfarenhet av att arbeta med traumaomhändertagande var en kritisk incident 

som framkom vid flertalet tillfällen. I de tillfällen då anestesipersonalen var oerfaren 

rapporterades en ökad stress och minskad trygghetskänsla hos den enskilda. Kritiska 

incidenter var bland annat att personalen inte visste vem de skulle vända sig till för att be 

om hjälp och att de inte hittade på traumarummet. Andra risker som beskrevs med 

oerfarenhet var att potentiella skador inte upptäcktes hos patienten, att information inte 

nådde fram i kommunikation mellan anestesipersonal och att man glömde bort att 

kommunicera med patienten i de fall denne var vaken. Positiva effekter av erfarenhet var 

Tabell 1. Anestesipersonalens erfarenheter av kritiska händelser i samband med 

traumaomhändertagande på akutmottagning. Antalet kritiska incidenter presenteras inom 

parentes. 

Subkategori Kategori         Tema 
Tidigare erfarenheter av hantering av särskild utrustning (4) 

Individens färdigheter 
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Tidigare erfarenheter av traumaomhändertagande (12) 

Yrkesspecifik kompetens (4) 
 Emotionell negativ påverkan till följd av personliga associationer (3) 

Psykisk påverkan 
Psykiskt stöd från kollega (3) 

 Individuellt kollegialt stöd vid medicinsk handläggning (9) 

Individen i teamet Individens betydelse för samarbetet inom traumateamet (23) 
Samarbete utanför traumateamet (3) 

 Anhörigas påverkan på omhändertagandet (2) 
Vårdtagare/Anhörig Patientens habituella förmåga till medverkan (7) 

Skadetypens betydelse för omhändertagandet (3) 

  Arbete enligt rutiner (19) 

Arbetsmetoder 
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Samverkan inom sjukhuset (5) 

Prehospitalt samarbete som betydelse för möjlighet till förberedelse (6) 
Betydelsen av traumateamets samarbete för omhändertagandet (23) 

 Larmtidens betydelse för förberedelse (4) 
Centralt styrda 

funktioner 
Osäkerhet i ansvarsförhållanden vid sekundärtrauma (2) 

Tillgängliga personalresurser (6) 

 Psykisk arbetsmiljö (3) 

Miljöns inverkan Betydelsen av utrustningens placering för arbetsmiljön (2) 

Rummets utformnings betydelse för den fysiska arbetsmiljön (5) 
 Den medicinska utrustningens inverkan på omhändertagandet (5) 

Utrustning 
Utrustningens betydelse för prehospital samverkan (1) 
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framför allt att personalen hade kunskap om kommande moment vilket resulterade i 

möjligheter till förberedelse. 

Anestesipersonalen upplevde att traumateamets kompetens var avgörande för 

traumaomhändertagandet. Faktorer som påverkades var tiden för beslutsfattande, vilken 

förkortades om kompetensen var hög samt att teamarbetet förbättrades om individen 

hade kunskap om sin roll i arbetet. Tidigare utbildning, erfarenhet och riktlinjer sågs 

som stöd i arbetet av anestesipersonalen.   

”det var nog mer en känsla av att det finns oidentifierat att; okej nu kör vi den här delen 

och nu kör ni den här delen… mer oskrivet så att säga… så som man lär sig…”  

(Intervju 4) 

Erfarenhet av att hantera medicinteknisk utrustning sågs vara en kritisk incident för 

omhändertagandet. Bristen på erfarenhet hos anestesipersonalen av tillgänglig 

medicinteknisk utrustning ledde i vissa fall till att moment inte blev utförda. Andra 

kritiska incidenter där utrustningen hade en central roll var till exempel då kompetens 

saknades för att hantera viss utrustning hos akutpersonalen eller då anestesipersonalen 

fick hantera sprutpumpar som de inte var vana vid. Sådana typer av incidenter 

resulterade i tidsfördröjning. Positiva erfarenheter visades också när anestesipersonalen 

tidigare hade arbetat inom andra verksamheter, vilket gjort att det fått bredare erfarenhet 

av medicinteknisk utrustning. 

 

”Där tror jag inte att vi satt nån intraosseös nål som vi borde gjort mycket tidigare…  

Varför gjorde ni inte det?(intervjuare) /---/det var ett barn som var vaket och då känner 

man sig lite mer begränsad /---/Sen är det så vad gäller intraosseöst; jag har aldrig satt 

en skarpt och, alltså vi byter ju också modell hela tiden…”  

(Intervju 8) 

Psykisk påverkan 
Anestesipersonalen beskrev att i de fall då patienten var känd privat av personalen sedan 

tidigare eller när det fanns en annan emotionell koppling till den skadade påverkades 

personal negativt emotionellt, vilket resulterade i att de tog med sig tankar från 

omhändertagandet hem.  

Faktorer som skapade välmående hos anestesipersonalen sett ur ett individperspektiv var 

när denne fick bekräftelse av kollegor på att arbetet utfördes korrekt och då personalen 

på egen hand sökte upp kollegor och samtalade kring händelsen och fick återkoppling. 

Individen i teamet 
Att få stöd av en erfaren kollega och ge stöd i de fall kollegan var oerfaren ansågs vara 

en kritisk incident för omhändertaganden. Stödet kunde komma från såväl 

bakjoursläkare med teoretisk och praktisk kompetens, undersköterska som arbetar på 

operation som bidrog med handräckning och akutsjuksköterska med anestesiologisk 

kompetens som gav stöd till anestesipersonalen då denne saknade erfarenhet. Detta 

kunde bland annat vara av värde inför avancerade medicintekniska moment, men 

upplevdes också som generellt ökande av trygghetskänsla. I ett fall när det fanns en 
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osäkerhet i anestesikollegans medvetenhet om den egna kompetensen upplevdes en 

stress hos denne.  

”… vi hade inte jobbat jättemycket ihop… och han hade nog inte koll på mina skills… 

det är också en stressande faktor att man inte riktigt vet; vad förväntar han sig av mig? 

Vet han om att jag inte kan det här liksom?”  

(Intervju 7) 

Kritiska incidenter för traumaomhändertagandet var samarbetet inom traumateamet. 

Avgörande faktorer för samarbetet var ledarfunktionen i teamet, vilken påverkade flytet 

och strukturen i omhändertagandet. Ett auktoritärt och tydligt ledningssätt var främjande 

faktorer för det framgångsrika omhändertagandet. När det istället fanns flera viljor hos 

beslutsfattare och i de fall det uppstod en oenighet resulterade det i osäkerhet för 

individen i traumateamet och en ökad tidsåtgång för omhändertagandet. 

”Man hade en skillnad i åsikt på vad som skulle göras mellan kirurg och akutläkare/---/  

en ville till röntgen och en vill till operation kan man säga... /---/ det är klart det 

påverkar omhändertagande när man hamnar i en diskussion … med olika synsätt istället 

för att… det förlänger ju tiden till åtgärden”  

(Intervju 5) 

Kommunikationen var en annan avgörande händelse för samarbetet. När 

kommunikationen var tydlig, till exempel genom återrapportering skapades en struktur i 

omhändertagandet. Förutsättningar som sågs skapa den goda kommunikationen var tillit 

till varandra, återrapportering och användande av icke-verbal kommunikation. 

Språkvalet var också en del som var avgörande; erfarenheter framkom att när patienten 

var vaken användes ett språk som inte var fackmässigt, vilket resulterade i en risk att 

information utelämnades. 

Personkännedom var en faktor som skapade trygghet för individen i traumateamet 

liksom när en oerfaren medlem av teamet tidigare erkänt sin kompetensbrist för sin 

kollega. 

Även det individuella samarbetat utanför traumateamet var avgörande för arbetsgången 

med den traumaskadade. När samarbetet varit otillfredsställande, till exempel när 

konsultation av kollega från annan klinik efterfrågades men inte besvarades skapade det 

frustration och ilska hos anestesipersonalen.  

Det framkom att anestesipersonal upplevde svårigheter i att direkt kunna återkoppla till 

händelsen då denne ingick i olika arbetsgrupper vars jobb avslutades på olika ställen. 

”Att kunna sätta sig ner med dom man har jobbat med tycker jag är en viktig del, att 

man tar en kopp kaffe och pratar. /---/… det blir ett problem eftersom vi är olika 

arbetsgrupper vårat jobb tar slut på olika ställen… vi går ner och jobbar med en 

arbetsgrupp på akuten ihop med akutens personal… där tar deras arbete slut, när vi 

lämnar akuten, medan vi tar med patienten till operation och fortsätter, där går vi in i 

en ny arbetsgrupp ihop med… ny personal här uppe…” 

(Intervju 5) 
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Vårdtagare/Anhöriga 
Anhörigas närvaro sågs som en kritisk incident. Närvaron gjorde att kommunikationen 

inom arbetslaget påverkades då anestesipersonalen inte ville skapa ytterligare diskussion 

kring en felaktighet i ett omhändertagande. 

Patientens habituella förmågor påverkade omhändertagandet i vissa fall då dessa föll 

utanför det normala. Att vårda barn upplevdes vara en försvårande omständighet då 

anestesipersonal upplevde en brist av erfarenhet. Även kommunikationen försvårades i 

ett omhändertagande då barnet skrek. Andra patientrelaterade incidenter som kan 

relateras till dess habituella förmåga var då patienten inte behärskade språket vilket 

också försämrade kommunikationen. I ett fall saknades information om patientens 

bakgrund på grund av att patienten var oidentifierad vilket skapade en osäkerhet hos 

anestesipersonalen. I ett annat fall påverkades omhändertagandet av patientens psykiska 

tillstånd då patienten med tidigare psykisk diagnos skapade oreda på rummet och 

försvårade omhändertagandet.  I flera intervjuer var det facto att patienten var vaken 

istället för sövd en kritisk incident för omhändertagandet då kommunikationen inom 

traumateamet påverkades.  

”Vissa ord blir ju mindre… tappar ju i dignitet när man inte använder fackspråk eller 

när man försvenskar det lite, asså thorax, misstanke om thoraxskador här skulle man 

kunna säga det finns tecken på inte bara misstanke men misstanke låter ju inte lika 

dramatiskt som att det är tecken på thoraxskador, sådana grejer.”  

(Intervju 2) 

Patientens skada hade i flera fall också betydelse för omhändertagandets genomförande, 

dels ur en praktisk synvinkel där till exempel skapande av intraosseös access försvårades 

då patienten hade multipla frakturer. Även personalen påverkades av skadans karaktär; 

en svårt skadad patient skapade stress i ett av omhändertagandena precis som att 

konstaterande av att patientens skada inte var livshotande minskade stress i ett annat. 

Organisationsfokuserade erfarenheter 

Arbetsmetoder 
Att arbeta enligt fastslagna principer var kritiska incidenter i flera av de beskrivna 

omhändertagandena. Arbetssättet gjorde strukturen tydlig, ingav en känsla av trygghet 

och en vetskap om planeringen och det fortsatta arbetet i omhändertagandet. Att arbeta 

enligt A- till E-konceptet var en av de avgörande momenten i det rutinbaserade arbetet. 

Även arbetsfördelning inför till exempel dokumentationsarbete då fler anestesipersonal 

engagerades gavs stöd i fastslagna rutiner. Rapportering var en annan del av 

omhändertagandet där rutiner var av vikt: När hela traumateamet lyssnade på 

ambulansrapporten samtidigt skapade det förutsättningar för en god 

informationsöverföring, medan när en gemensam rapportering saknades upplevdes en 

brist av information. När rapporten gavs enligt ett standardiserat rapporteringssätt blev 

det lätt för personalen att sortera och prioritera information och det minskade risken för 

att information missades att ges eller tas emot, medan i de fall då rapportering inte 

skedde enligt ett strukturerat sätt blev det svårt för anestesipersonalen att hinna med i 

informationsöverföringen.  
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”Jag tycker att det finns ett värde i att det blir en … det ska gå till på samma sätt hela 

tiden. Det är ju det som är poängen med ATLS /---/det kanske blir lite fyrkantigt men det 

är ju väldigt viktigt att det går så att alla vet hela tiden vad som görs och vad som 

kommer i nästa steg”  

(Intervju 9) 

När personalen i traumateamet stod placerade enligt de riktlinjer som fanns angivna 

skapade det en struktur i omhändertagandet, en säkerhet bland personalen och en 

tydlighet i vem som hade vilken funktion i teamet. 

En särskild omständighet som erfarits hos anestesipersonalen är då patienten inkommit 

som sekundärtrauma. I det beskrivna fallet upplevdes en brist på rutiner då 

blodprovstagning inte genomfördes automatiskt såsom vid primärtrauma, och en 

frustration hos anestesipersonalen sågs då en ny helkroppsundersökning skulle 

genomföras trots att den isolerade skadan var känd sedan tidigare undersökning gjord på 

sändande sjukhus. 

Samarbetet utanför traumateamet men inom sjukhuset var också avgörande för 

omhändertagandet av patienten. Det gällde bland annat då mottagande avdelning hade 

fått information om patienten som skulle komma, vilket underlättade rapportering och 

när personal från mottagande enhet hjälpte till med uppkoppling av patienten vilket även 

det underlättade rapportering. Det framkom också en negativ kritisk incident avseende 

det intrahospitala samarbetet; när konsultation gavs från specialitet inom fel 

subspecialitet föranledde det missbedömning som kan inneburit risk för patienten. 

Det prehospitala samarbetet var av vikt för att få ett förberett omhändertagande på 

akutmottagningen. När en tidig rapport gavs från ambulansen fick anestesipersonalen 

förutsättningar till mental förberedelse, medan då rapporteringen var bristfällig 

resulterade det i oförberedelse. I ett omhändertagande av barn rapporterades ålder och 

ungefärlig vikt in till akutmottagningen, vilket innebar att personalen kunde räkna ut och 

tydliggöra bland annat läkemedelsdoser inför patientens ankomst. 

”Det var uppskrivet preliminära doser, för vi hade, eller dom hade hunnit rapportera in 

från ambulansen ungefärlig ålder och vikt… så när vi kommer så var det bara att 

köra…” 

(Intervju 6) 

Ytterligare en åtgärd från den prehospitala verksamheten som tydliggjorde 

informationsöverföringen till traumateamet var då ambulanspersonalen hade fotograferat 

skadeplatsen. 

Samträningen i traumateamet var en avgörande faktor för omhändertagandet. När det 

fanns en brist av samträning upplevdes felplacering av traumateamets medlemmar, 

otydlighet i ledarskapet och oenighet i beslutsfattandet medan det i de fall där teamet var 

samtränat sågs snabba åtgärder och flyt som ett resultat. När en kollega fanns som stöd 

placerad längre bak i rummet under omhändertagandet, upplevdes det som en trygghet 

då en bättre överblick möjliggjordes med möjligheter till stödjande av flera funktioner i 

traumateamet.  
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Traumateamets storlek var också avgörande för traumaomhändertagandet. Flera 

informanter angav att när det inte var fler personer än det ordinarie traumateamet på 

rummet underlättades kommunikationen och ledarskapet blev tydliggjort. 

”… är det ett fåtal antal individer upplever jag det som att kommunikation är rakare, 

det blir inte diskussion i hörnen. Alla vet vad man gör hela tiden och man kan också … 

höra traumaledaren som talar om stegen i förväg…”  

(Intervju 3) 

Rollfördelningen i traumateamet var avgörande då en tydlig rollfördelning skapade flyt i 

arbetet, minskade stress och resulterade i avgränsade arbetsuppgifter.  En faktor som 

gjorde rollfördelningen tydlig var när utmärkning av professionerna genomfördes med 

hjälp av klisterlappar som tydliggjorde funktionen medan en faktor som gjorde 

rollfördelningen otydlig var när det var en rörig arbetsmiljö då det blev svårt att urskilja 

om rätt person utförde rätt uppgift. Detta ledde till irritation hos anestesipersonalen, samt 

konsekvensen att uppgifter blev ogjorda. 

”Sedan blir det ju tydligt för att alla har ett förkläde på sig oftast med ett klisterlapp 

som ser vem som är vad och vad gör vad.” 

(Intervju 7) 

En tydlig struktur i traumateamet skapade ett flyt i omhändertagandet och skapade 

förutsättningar för tydlig kommunikation. Strukturen innebar bland annat att det fanns 

en strävan mot samma mål med en gemensam prioritering av arbetsuppgifter som 

möjliggjordes bland annat av ett tydligt ledarskap. Det tydliga ledarskapet gav också 

möjligheter till förberedelse inför kommande händelser i teamet. En informant 

poängterade att en avgörande händelse var att det var en akutläkare som gjorde 

undersökningen av patienten vilket resulterade i att det gick fort och utfördes korrekt. 

Ytterligare faktorer som skapade ett bra samarbete och flyt i traumateamets arbete var 

när arbete utfördes parallellt i teamet samt då de enskilda medlemmarna i teamet hade en 

hög kompetens.  

”… höra traumaledaren som talar om stegen i förväg så att man hela tiden är 

förberedd: Det här har vi inte gjort, det här ska vi göra sen å man vet hela tiden vart vi 

strävar mot målet liksom.”  

(Intervju 3) 

Centralt styrda funktioner 
Larmtiden, det vill säga tiden från det att anestesipersonalen fick larmet tills det att 

patienten anlände till akutmottagningen uppgavs vara en kritisk incident. När tiden till 

patientens ankomst var för kort hann anestesipersonalen inte förbereda 

omhändertagandet optimalt, vilket bland annat resulterade i att utrustning såsom 

sprutpumpar inte fanns iordningsställda samt att patienten blev placerad på ett för 

anestesipersonalen icke tillfredsställande sätt på traumarummet. En annan källa till att 

anestesipersonalen blev engagerad sent i förloppet var när den svårt traumaskadade 

inledningsvis prioriterades som litet trauma men prioriterades upp efter den primära 

undersökningen. I det fallet kom anestesipersonalen ner när andra läkarspecialiteter 
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redan höll på att genomföra undersökningar på patienten, vilket resulterade i minimal 

förberedelsetid för anestesipersonalen.  

Det är också beskrivet när anestesipersonalen fått larmet för tidigt med instruktioner om 

att åka ut i sjukvårdsgrupp, som sedan blivit ändrat. Anestesipersonalen har då blivit 

stående på akutmottagningen lång tid innan patienten anlänt, vilket lett till frustration då 

konkurrerande verksamhet funnits på den egna kliniken. 

Särskilda förhållanden gällde vid sekundärtrauma då anestesipersonalen upplevde att det 

fanns en osäkerhet i ansvarsfördelningen kring patienten. Osäkerheten ledde till brister i 

kommunikation och dokumentation inom teamet. Även information till 

anestesipersonalen blev bristfällig inför patientens ankomst då det handlade om 

sekundärtrauma; anestesipersonalen fick information av ledningssköterskan som enbart 

fått delar av informationen från den specialitet som skulle handlägga patienten som i sin 

tur talat med avsändande sjukhus. En särskild omständighet som framkom var att vid 

sekundärtrauma uppstod osäkerhet i rollfördelningen i teamet. Osäkerheten resulterade i 

att dokumentationsarbete blev eftersatt. 

”Jag är inte helt säker på dock hur bra det sköttes med dokumentationen av det han 

sa… och det är också relaterat till att det är sekundärtrauma och ingen riktigt vet, tror 

jag, vem som har ansvaret för patienten. Är det vi som kommer från operation eftersom 

det är en operationspatient? Eller om det är akuten eftersom det är ett trauma?” 

(Intervju 12) 

Tillgängligheten till resurser var avgörande för omhändertagandet. Det vanligaste 

förekommande var att bristande personalresurser påverkade omhändertagandet negativt i 

form av ökad tidsåtgång och att uppgifter blev ogjorda i fall då traumateamet var 

inkomplett avseende personal från akutmottagningen. När en ensam anestesipersonal var 

delaktig i traumaomhändertagandet upplevdes vid ett tillfälle en brist i anestesiologisk 

kompetens hos akutpersonalen vilket ledde till frustration.  När det fanns samtidiga 

trauman förlångsammades omhändertagandet av varje enskilt trauma, då man valde att 

inte utföra operativa ingrepp just i det tillfället.  

Miljöns inverkan 

Rummets utformning, utrustningens placering samt patientpositioneringen var 

avgörande för omhändertagandet. När utrustningen fanns nära anestesipersonalen 

möjliggjordes snabba åtgärder medan felaktig placering av patienten och utrustning 

skapade irritation.  

 

Bristen på avskärmning inne på akutrummet skapade distraktion, vilket ökade risken för 

att personalen tappade fokus på patienten. Fenomenet kunde visa sig både då dörrarna ut 

mot korridoren stod öppna samt då andra samtidiga traumapatienter fanns i samma 

utrymme med endast ett draperi som avskärmning. Arbetsmiljön påverkade även 

patienten då en stökig arbetsmiljö på akutrummet gav ett ökat stresspåslag.  

 

”det jag aldrig har förstått är att vi jobbar med dörrarna öppna /---/…asså det blir… 

någonting rör sig, det blir nått som … potentiellt distraherar”  

(Intervju 6) 
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Utrustning 
Kompabiliteten av medicinteknisk utrustning mellan olika sjukhus såväl som mellan 

olika enheter inom sjukhuset var i flera fall avgörande för omhändertagandets tidsåtgång 

och skapade extra arbete för anestesipersonalen i de fall den var inkompatibel. I ett 

omhändertagande ansågs även avsaknad av utrustning för hantering av svår luftväg vara 

en kritisk incident. När mycket utrustning fanns runt patienten i ett omhändertagande 

uppstod på grund av till exempel många infusionsslangar en oordning som ledde till 

fördröjningar i omhändertagandet. 

”Kommer man från ett annat län har man andra former av artärtryck till exempel vilket 

gör att vi måste göra nya och sedan koppla över till akutens övervakning och sedan ska 

vi till över operation och kopplas över till operations övervakning. /---/ skulle sjukhusen 

bara ha liknande så akutens moduls skulle kunna sättas i våran modul så hade man ju 

åtminstone tjäna tid på detta.”  

(Intervju 12) 

Även mot den prehospitala verksamheten hade utrustningen betydelse: Avsaknaden av 

kommunikationsutrustning alternativt okunskap om hantering av den befintliga 

utrustningen hos anestesipersonalen gentemot den prehospitala verksamheten i annat län 

var avgörande för förhandsinformationen från ambulansen i ett fall då det var en väntad 

patienttransport med en kritisk sjuk patient från annat landsting och traumateamet inte 

erhöll tillräcklig information. 
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Hantering av kritiska händelser 

 

Hantering utifrån gruppen 

Arbetsförfarande 
Avgörande händelser för omhändertagandet var hur man hanterade situationer mot både 

den prehospitala verksamheten som i traumateamet och mot övriga sjukhuset. Genom ett 

prehospitalt samarbete med direkt kommunikation gavs ökade förutsättningar för 

förberedelse av läkemedel och annan utrustning innan patienten inkom. 

Personalen inom traumateamet arbetade efter fastslagna rutiner vilket minskade behovet 

av att arbeta fram teamgemensamma planer för det enskilda omhändertagandet vilket 

ökade flytet i arbetet. Funktionskontroll och iordningställande av den medicinska 

utrustningen inför patientens ankomst var en kritisk incident vilket ökade beredskapen 

hos traumateamet. Att redan vid larm ta med och använda operationsklinikens utrustning 

möjliggjorde en kontinuerlig övervakning från akutmottagningen, röntgen och till 

operationsavdelningen.  Detta möjliggjorde dessutom en historisk granskning av vitala 

parametrar vilket gjorde dokumentation möjligt i efterhand. Viss utrustning saknades 

under ett omhändertagande där svår luftväg hade konstaterats. Problemet löstes genom 

flera försök med olika ledare. 

Av de 209 kritiska incidenterna sågs 61 hanteringar. Dessa bildade 17 subkategorier och 

åtta kategorier som resulterade i två teman; hantering utifrån gruppen och hantering 

utifrån individen. Se tabell 2. 

Tabell 2. Anestesipersonalens hantering av kritiska händelser i samband med 

traumaomhändertagande på akutmottagning. Antalet kritiska incidenter presenteras inom parentes. 

Subkategori Kategori         Tema 

Prehospitalt samarbete som metod till förberedelse (1) 

Arbetsförfarande 
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Intrahospitalt samarbete skapar flyt i omhändertagandet av patienten (3) 

Hantering av utrustning (4) 

 
Icke-verbal kommunikation som metod att förbättra kommunikationen (4) 

Kommunikation 
Förmedla information genom verbal kommunikation (3) 

 
Strukturella förändringar i organisationen (2) 

Resursfördelning 
Övertagande av arbetsuppgift (2) 

 
Emotionellt stöd genom samtal (4) Återkoppling 

  
Förberedelse av utrustning och läkemedel (10) 

Förberedelse 
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Mental förberedelse som metod för att optimera omhändertagande (2) 

 
Flexibelt arbetssätt (4) 

Problemlösning Lösa problem genom tidigare kunskaper och erfarenheter (4) 

Tillkallande av kompetensförstärkning (4) 

 
Att träda in i yrkesrollen som metod för stresshantering (4) Professionellt 

förhållningssätt Omvårdnadscentrerat arbete till vaken patient (2) 

 
Emotionellt stöd genom samtal (1) 

Återkoppling 
Utvärdering av arbetsinsats som metod till förbättring (6) 
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Intrahospitalt samarbete gav ökade förutsättningar för förberedelse och ett välorganiserat 

traumaomhändertagande. Det framkom under intervjuerna att kontinuerligt 

kliniköverskridande samarbete skedde under hela tidsförloppet vid vissa 

traumaomhändertaganden.  Anestesipersonalen meddelade resterande operationsteam att 

traumalarm var utsänt när de fick larmet, vilket möjliggjorde en mental förberedelse för 

operationsteamet.  En kontinuerlig dialog fördes med mottagande enhet under 

traumaomhändertagandet från traumarummet, vilket gav möjlighet till iordningställande 

av operationsutrustning och annan medicinteknisk utrustning. 

”Jag ringde upp till operation och sa; vi ska ha en sal nu /---/vi var där inom några 

minuter och då var allting färdigt. Neurokirurgen gick med oss upp och rakt in och vi 

kom igång på en gång”  

(Intervju 10) 

Kommunikation 
Kommunikationen inom och utom teamet genomfördes såväl verbalt som icke-verbalt. 

Avgörande för kommunikationen var bland annat den återkopplande bekräftelsen vilket 

skapade flyt i arbetet.  

”När min narkosläkare .. säger ge det och då bara ger man det, upprepar givet, ge det, 

upprepa givet … så var det direkt tub, klart, laryngoskop, klart … och då får man ju ett 

flyt i det, han och jag behöver aldrig stanna upp för jag vet hela tiden vart han är och 

vad han tänker göra nu och narkosläkaren vet vad jag tänker och var jag är i mitt 

arbete.”  

(Intervju 1) 

Den icke verbala kommunikationen ersatte den verbala kommunikationen vid flertalet 

tillfällen på grund av exempelvis rummets utformning och utfördes till exempel genom 

att visuellt bekräfta kommunikation genom ögonkontakt, vifta på armarna, nicka, göra 

tummen upp eller ner och som ett bekräftande svar.  

”När man sätter över sprutorna… i min sprutpump, så liksom tittar jag upp och får 

ögonkontakt och visar och nu har jag satt i dom här, jag behöver inte säga någonting… 

det är tydliga siffror… hon ser inställningarna och sen nickar hon och sen är det liksom 

klart…” 

 (Intervju 11) 

Att tydliggöra sin profession för teamet genom uppmärkning av skyddskläder där 

kompetensen synliggjordes tydligt ökade möjligheten för personal såväl i som utanför 

traumateamet att veta vem hon eller han skulle tala med och vem som innehade vilken 

roll. 

Resursfördelning  
Genom snabb omorganisering och omfördelning av tillgängliga resurser skapades 

möjlighet till akut operativa ingrepp. Resursfördelning var vid flertalet 

omhändertaganden en viktig kritisk incident där bland annat hantering skedde genom 

övertagande av arbetsuppgifter av anestesipersonal med större erfarenhet av teknisk 

utrustning och beslut från anestesipersonal om förändrad rollfördelning relaterat till 

kompetensnivå. Resursfördelning var även avgörande då anestesipersonal var tvungen 
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att på jourtid kvarstanna på operation vilket medförde att endast en anestesiresurs kunde 

avdelas till traumaomhändertagandet.   

Gruppens utvärdering 
Direkt återkoppling med kollegor efter händelsen i samband med iordningställande av 

medicinsk utrustning och lokaler för omhändertagandet skapade förutsättningar till 

mental återhämtning. Flera av informanterna betonade vikten av att de satt och 

diskuterade kring händelseförloppet i direkt anslutning till händelsen tillsammans med 

annan involverad personal.  Möjlighet till återkoppling skapades vid ett tillfälle genom 

att omfördela resurser och frigöra berörd personal.  Att bli inbjuden och gå till en 

planerad uppföljning upplevdes som positivt då det ansågs vara viktigt för vidare 

bearbetning av händelsen. 

 

”Den här första delen av att kunna sätta sig ner med dom man har jobbat med tycker 

jag är en viktig del, att man… att man tar en kopp kaffe och pratar...”  

(Intervju 5) 

Hantering utifrån individen 

Förberedelse 
Förberedelse av anestesiläkemedel genom att ha dem uppdragna och framlagda innan 

patienten ankom till traumarummet minskade stressen och därmed risken att göra fel. Att 

kontrollera och lägga fram erforderlig anestesiutrustning var en annan avgörande 

händelse vilket skapade förutsättningar för flyt i arbetet. Genom en utförlig rapport av 

skadeförloppet kunde anestesipersonalen mentalt förbereda sig för patientens eventuella 

skador och utrustning som kom att kunna behöva användas.  Flertalet informanter 

beskrev vikten av att de hade gjort sig förberedda inför intrahospital transport som 

exempelvis till röntgen, operation eller intensivvårdsavdelningen, då de hade en 

beredskap med uppdragna läkemedel och tillgång till andningsballong och annan 

patientspecifik utrustning. 

 

”Det är bara förbereda sig så mycket som man kan och ha saker omkring sig som man 

är trygg med så spelar det egentligen ingen roll. Om jag kan göra mitt jobb så ska det 

inte spela någon roll vilken patient”  

(Intervju 11) 

Problemlösning 
Under intervjuerna framkom det att det är flera olika problem som uppkommer under 

traumaomhändertaganden.  Problemlösning kunde bestå av att anestesipersonalen 

stöttade annan personal i traumateamet i deras undersökningar, på samma sätt som 

anestesipersonalen i vissa fall hanterade svårigheter genom att inkalla mer erfaren 

personal och därigenom optimera omhändertagandet.  
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”Han (undersökande läkare, författarnas anmärkning) gjorde avsteg ifrån det 

omhändertagandet som man ska gå igenom, så han fann väl inte alla skador, det var lite 

si och så med neurologbedömningen till exempel. Nu hjälpte jag ju till med det, det får 

man ju göra... ”du måste titta på det här”, och ”du måste göra det här”  

(Intervju 9) 

En viktig faktor som påverkade problemlösningsförmågan var då anestesipersonalen 

tänkte tillbaka på tidigare kunskaper och erfarenheter kring liknande situationer. 

Exempel på sådan hantering var inför ett traumaomhändertagande på barn då 

anestesipersonalen inte hade kunskaper om utrustningens storlek. I det fallet hanterades 

situationen genom att referera till närståendes barn och storlek på dessa. 

Medicinteknisk utrustning som anestesipersonalen saknade erfarenhet av var i vissa 

omhändertaganden ett problem, vilket hanterades genom att testa sig fram. Säkrande av 

patientens extremiteter och andra förbyggande åtgärder skapade förutsättningar för en 

säker intrahospital transport. 

Vid omhändertaganden där patienten inte var villig att medverka, men ändå ansågs vara 

i behov av akut vård hanterades den uppkomna situationen genom generell anestesi. I 

omhändertagande där patientens identitet var okänd hanterades 

informationsinhämtningen genom klinisk undersökning. Inkallande av externa resurser i 

from av polis och väktare var en annan hantering som genomförts då patienten var 

våldsam till följd av psykisk sjukdom.  

Vid ett omhändertagande var traumateamet inkomplett vilket föranledde dubbla roller 

för anestesipersonalen. Anestesin hanterade situationen genom att meddela sitt missnöje 

och delvis göra annan medlems uppgifter vilket medförde eftersatt fokus på den egna 

rollen. 

Professionellt förhållningssätt 
Att träda in i den professionella rollen minskade stressen och gav avslappning vilket 

skapade ett ökat flyt i arbetet och genom att använda sig av ett logiskt arbetsförfarande 

hanterades problem som uppkom. Genom att hantera traumaomhändertagandet på så likt 

sätt som den ordinarie verksamheten som möjligt hanterade anestesipersonalen den 

stressande situationen vid traumaomhändertagandet och därmed ansågs risken för fel 

minska. 

Det var lätt att bli för problemfokuserad och därmed glömma att patienten var vaken 

vilket hanterades genom att påminna sig själv att kommunicera med den drabbade.  

Kommunikationen med den vakna patienten ökade känslan av god omvårdnadkvalité till 

den drabbade där anestesipersonalen arbetade genom rak och ärlig kommunikationen för 

att inte riskera att bli misstolkad av den drabbade.   

”Det är så lätt att glömma att patienten är vaken och prata med patienten, man behöver 

liksom påminna (sig själv, författarnas anmärkning) om; hörrudu - prata med patienten, 

kom igen!” 

(Intervju 2) 
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Individuell återkoppling 
Anestesipersonalen rådfrågade vid flertalet tillfällen en erfaren kollega efter 

omhändertagandet som metod för utveckling i den egna rollen kring händelseförloppet 

samt för den emotionella bearbetningen.  När oenighet uppstod i beslutsfattandet under 

omhändertagandet hanterades det genom konfrontation mellan de vederbörande i 

efterförloppet.  Även familjen och närstående var ett stöd för anestesipersonalen då 

händelsen resulterade i emotionellt engagemang, då arbetet togs med hem. Bristande 

rutiner och arbetssätt har i flera omhändertaganden återkopplats genom formell 

avvikelserapportering med syfte att förebygga att misstag uppkommer igen. 

 
”Feedback är kanske det allra viktigaste för att få en bekräftelse på vad gjorde jag rätt, 

vad gjorde jag inte rätt… vad måste jag ändra på, vad måste jag göra bättre?”  

(Intervju 7) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes enligt kritisk incident teknik (CIT). Anledningen till att CIT-

metoden valdes var att den tidigare framgångsrikt avvänts inom liknande verksamheter 

och mot liknande yrkesgrupper för att beskriva funktioner och åskådliggöra 

organisatoriska problem samt då den är väl beskriven inom omvårdnadsforskningen 

(Keatinge 2002, Kemppainen 2000, Schluter, Seaton & Chaboyer 2008). CIT-tekniken 

består inte av en rigid uppsättning regler utan ska ses som en flexibel uppsättning 

principer som ger förutsättning för anpassning till den specifika situationen (Flanagan 

1954, Bradbury-Jones & Tranter 2008, Keatinge 2002). Flexibiliteten resulterade i denna 

studie i förutsättningar till kompletterande frågor under intervjuerna, vilket resulterade i 

ett större resultat och mer målande beskrivningar av händelserna. Då det inte finns 

någon standardiserad analysmetod inom CIT har författarna valt att genomföra en 

manifest innehållsanalys, där kritiska incidenter varit grund för utbrytning av 

meningsbärande enheter.  

Studiens inklusionskriterie var anestesipersonal som under de senaste fem åren deltagit 

självständigt i omhändertagandet av traumaskadad. Ingen hänsyn togs till 

informanternas ålder, kön eller arbetslivsfarenhet då det inte stod i relation till studiens 

syfte. Skillnader som fanns i arbetslivserfarenhet mellan informanterna bör ses som en 

styrka i studien då det främjar att fler synvinklar lyfts fram på händelserna (Graneheim 

& Lundman 2004). Då anestesikompetens ansluter till traumateamet sker det allt som 

oftast i form av läkare och sjuksköterska. Att intervjua de båda yrkesgrupperna kan 

anses stärka studien då den ger ett bredare perspektiv av hanteringar och erfarenheter i 

samband med traumaomhändertagande. 

Det första steget inför genomförandet av intervjun var att komma överens om ett avtal 

mellan forskaren och informanten. Avtalet innebar att informanten när som helst kunde 

avbryta deltagande och att uppgifter inte kom att kunna härledas tillbaka till den enskilda 

informanten. Ett sådant avtal med informanten är av vikt enligt Urquharta et al. (2003) 
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bland annat med härledning till att det är viktigt för att få ett så bra samarbete med 

informanten som möjligt och att eventuella emotionella reaktioner till följd av intervjun 

kan minskas. 

Två pilotintervjuer genomfördes som sedan transkriberades och analyserades med 

handledare för att därigenom kunna diskutera fram att intervjuer genomförts på 

tillfredställande sätt och att data analyserats enligt ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Genomförande av provintervjuer är ett sätt att validera arbetets trovärdighet, vilket 

således kan anses höja denna (Trost 2010). 

Totalt genomfördes 13 stycken intervjuer men endast 12 användes i studien. Valet att 

exkludera en intervju på grund av forskningsmetodiska riktlinjer bör ses som en styrka i 

studien då det ökar tillförlitligheten och konfirmerbarheten (Lincon & Guba 1985). 

Intervjuerna varade i genomsnitt 42 minuter vilket kan ses som en styrka då Sharoff 

(2007) menar att intervjuer bör vara 15 till 20 minuter för att ge ett tillräckligt kvalitativt 

utbyte. I informationen till informanterna inför intervjun framgick att intervjun skulle ta 

omkring 45 minuter. Detta medförde att de hade möjlighet till att avsätta tid för 

intervjun; vilket i sin tur kan resulterat i mindre stress hos informanten.  

Beslutet att begränsa informanterna att beskriva ett händelseförlopp som skett under de 

senaste fem åren grundades till följd av flera studier som visat tidens påverkan på minnet 

(Flanagan 1954, Bradbury-Jones & Tranter 2008, Keatinge 2002). Sammantaget bör en 

tidsbegränsning ses som en styrka i arbetet då tillförlitligheten ökar eftersom information 

som uppges blir aktuell samt att risken minimeras för felaktig information till följd av 

glömska. 

Under utbrytningen av enheter från transkriptaten upptäcktes i vissa fall svårigheter att 

avgöra vad som var kritiska incidenter. Inkonsekvensen i metoden är beskrivet i tidigare 

studier, där en risk för förvirring och oenighet har angivits (Bradbury-Jones & Tranter 

2008, Butterfield et al. 2005). Problemet hanterades i denna studie genom diskussion 

inom författarparet och i vissa fall med handledare. Att standardisera begreppet kritisk 

incident teknik ytterligare skulle stärka metoden i kommande studier (Butterfield et al. 

2005). 

Kraven på insamlad mängd data i CIT är avhängig antalet kritiska incidenter snarare än 

antalet intervjuer eller längden på dessa. I presenterad studie identifierades 209 kritiska 

incidenter fördelat på 148 erfarenheter och 61 hanteringar. Enligt Flanagan (1954) kan 

en insamling av 50-100 kritiska incidenter räcka i de fall det undersökta området är 

avgränsat. Då det aktuella området bör anses vara avgränsat kan slutsatsen dras att 

mängden insamlad data är tillräckligt för att kunna dra vetenskapliga slutsatser. Detta 

förhållande bör ses som en styrka i studien som ökar dess trovärdighet och relevans. 

Noggrannheten i CIT beror till stor del på förmågan hos forskarens förmåga till att 

hjälpa informanten att beskriva händelsen (Kemppainen 2000). För att behålla fokus i 

intervjuerna har generalisering och tyckande av informanterna styrts bort genom att 

intervjuarna formulerat frågorna efter syftet och på så vis styrt intervjun (Urquharta et al. 

2003). För att tekniken ska vara effektiv måste intervjuaren vara förtrogen med metoden, 

konsekvent använda sig av intervjuguiden och registrera alla referat från informanten 
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(Kemppainen 2000). Då intervjuerna spelades in med diktafon säkerställdes att hela 

materialet registrerades och kunde ligga till grund för analys vilket höjer trovärdigheten. 

Studiens författare genomförde samtliga intervjuer tillsammans då erfarenheten av 

intervjuer enligt CIT var bristfällig, och stöd kunde erhållas från varandra genom 

kompletterande frågor. Samtliga transkriptat har kontrollerats av bägge författarna och 

subgruppsindelning har genomförts individuellt för att sedan genom diskussion 

syntetiserats till de slutgiltiga subgrupperna. Detta stärker studiens trovärdighet då det är 

av vikt att särskilja informantens perspektiv från det egna (Schluter, Seaton & Chaboyer 

2008). 

Det kan ses ett mönster i intervjuernas längd och författarnas erfarenhet av att intervjua. 

De första intervjuerna varade längre än de sista, men ingen tydlig korrelation fanns 

mellan intervjuernas längd och antalet incidenter. Detta kan ses som ett tecken på en 

utveckling i intervjuteknik hos författarna under arbetets gång. För att kontrollera 

tillförlitligheten i de första intervjuerna gjordes en eftergranskning av dessa, men inga 

korrigeringar utfördes. 

Resonemang fördes kring att genomföra intervjuer i fokusgrupper, men på grund av 

risken att hämma informanter i deras uttalanden vid gruppintervjuer genomfördes 

enskilda intervjuer som metod för insamling av data. Dessutom ses liten förtjänst av 

detta då en grupp med informanter sannorlikt skulle berätta om olika händelseförlopp 

och således inte berika resultatet. Som förslag till vidare forskning skulle 

fokusgruppsintervjuer kunna genomföras i nära tidsanslutning till 

traumaomhändertagandet där hela traumateamet deltar och fokus riktas mot det 

gemensamt utförda omhändertagandet. 

Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte i en avgränsad miljö. När intervjuerna 

genomförs med intervjuare och informant i samma rum skapas de bästa förutsättningar 

för en innehållsrik intervju enligt Kemppainen (2000). I en intervjusituation kan en 

maktsituation uppstå där informanten blir underordnad. Detta kan framför allt uppstå om 

två personer intervjuar. Fenomenet sker mindre sannolikt om en forskare intervjuar och 

den andre har en mer passiv roll, varför detta valdes som metod (Kvale & Brinkman 

2009). Platsen och tiden för intervjun tilläts informanten bestämma vilket möjligen 

ökade känslan av trygghet hos denne. Intervjuarnas rollfördelning under intervjun och 

informantens möjlighet till val av plats är faktorer som stärker arbetet då en ökad 

trygghet hos informanten möjliggör ett större flöde av kvalitativ information (Trost 

2010). 

Författarna har flerårig arbetslivserfarenhet som legitimerade sjuksköterskor och har 

aktivt arbetat inom akutsjukvård. Arbetslivserfarenheten ger god insikt i området, men 

kan skapa förutfattade uppfattningar om händelser och uttalanden. Med medvetenheten 

om riskerna med förförståelsen och genom speciell aktsamhet minskades risken att detta 

fick inflytande på datainsamlingen och analysen. Detta är något som kan anses höja 

konfirmerbarheten i studien enligt Lincon & Guba (1985). 

Det fanns en differens i erfarenhet av traumaomhändertagande inom arbetsgruppen 

vilket upplevdes vara en fördel under arbetets fortgång. Oerfarenheten hos den ena i 

författarparet möjliggjorde en bredd av frågor under intervjuerna, medan den erfarna 
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kunde få fram information av informanterna som i vissa fall kan anses vara på en 

djupare nivå. Även under analys av materialet sågs en fördel av ojämlikheten av 

erfarenhet då det underlättade arbetet med att vara objektiv, men att ändå ha en 

förståelse för informanternas uttryck. Detta är något som anses vara av vikt för att kunna 

särskilja egna erfarenheter från informantens beskrivning (Schluter, Seaton & Chaboyer 

2008). 

Resultatdiskussion 

Anestesipersonal som blir kallade för att ingå i det traumateam som genomför 

omhändertagandet av en traumaskadad patient har i denna studie visats kunna peka på 

flertalet kritiska incidenter som avgörande eller potentiellt avgörande för utfallet av 

omhändertagandet. Resultatet har delats in i erfarenheter och hanteringar och i vardera 

del har två teman presenterats. Individfokuserade och organisationsfokuserade 

erfarenheter samt hanteringar utifrån individ- och gruppförhållande.  

Tidigare erfarenheter av traumaomhändertagande och kompetens hos såväl 

anestesipersonalen som övriga medlemmar i traumateamet visade sig vara en avgörande 

faktor för omhändertagandet i denna studie. Kort erfarenhet och låg reell kompetens 

visade sig ha resulterat i bland annat hög stressnivå, lång tid för beslutsfattande och litet 

flyt i arbetet. Tidigare forskning bekräftar detta då det finns beskrivet att teamets 

gemensamma kunskaper, färdigheter och attityder påverkar samarbetet inom teamet 

såväl som resultatet av teamets arbete (Davies 2005, King et al. 2013).  

Tidigare forskning har visat att personlig koppling till drabbade ökar stressen och ger en 

högre risk för att utveckla psykiska och fysiska besvär (Svensson & Fridlund 2008). 

Informanter i studien beskrev i flera fall hur omhändertaganden där patienten hade varit 

känd eller då det har funnits en relation, till exempel avseende att patienten varit i 

samma ålder som vårdarens egna barn. Anestesipersonalen beskrev hur detta påverkat 

dem och hur de i vissa fall tagit med sig händelsen hem. Att arbeta med akut sjuka barn 

skapar stor påfrestning på det personliga psyket. Det emotionella engagemanget och 

påfrestningen skulle på sikt och framförallt vid upprepade tillfällen kunna innebära risk 

för att utveckla långvariga psykiska besvär. Tidigare forskning har beskrivit risker för 

utveckling av bland annat PTSD, vilket har setts tidigare bland vårdpersonal. Riskerna 

beskrevs då vara bland annat vara plötslig uppkomst av negativa kritiska händelser, när 

inte tillräckligt med stöd givits och när inte tid funnits för återhämtning (De Boer et al. 

2011, Javidi & Yadollahie 2012, Tuckey 2007). För att stå emot påfrestningar krävs att 

personalen har strategier för att hantera dessa, så kallade copingstrategier (Lazarus 

1993). 

Informanterna lyfte fram olika copingstrategier för att hantera händelser av emotionell 

karaktär. Hur stressorer påverkar anestesipersonalen är individuellt och beror bland 

annat på individens erfarenheter och copingstrategier (McVicar 2003). Stressfulla 

situationer bland anestesipersonalen i denna studie hanterades bland annat genom att 

träda in i den professionella rollen. Detta innebar bland annat att de försökte hantera den 

stressfulla akut uppkomna situationen såsom denne skulle hantera en liknande situation 

under normala omständigheter. I tidigare studier har liknande strategier visats för att 
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hantera påfrestande stimuli; till exempel genom tydlighet med gränsdragning mellan 

profession och den privata rollen och att försöka koppla ifrån sina känslor i 

vårdsituationen, och i efterförloppet bearbeta händelsen genom samtal med kollegor 

(Alexander & Klein 2001, Cook et al. 2012, Svensson & Fridlund 2008).  

Att i efterförloppet bearbeta emotionellt påverkande händelser var copingstrategier som 

användes bland anestesipersonalen. Hanteringen genomfördes såväl genom direkt stöd 

med arbetskollega, organiserade samtal i grupp samt då anestesipersonalen bearbetade 

händelsen tillsammans med sin familj. En informant poängterade det goda med att bli 

inbjuden till en organiserad återkoppling, vilket denne ansåg hörde till ovanligheten. 

Socialt stöd på gruppnivå och stöd från den enskilda medarbetaren har visats i tidigare 

forskning vara en av de avgörande faktorerna för individens psykiska hälsa. En god 

kommunikation och ett stöd från medarbetarna skyddar mot de negativa effekterna av 

högt ställda krav och förväntningar samtidigt som det ökar acceptansen att för individen 

själv söka stöd (Sundin et al. 2007, van Der Ploeg & Kleber 2003). 

Kollegialt stöd i praktiska och teoretiska moment under omhändertagandet beskrev 

informanter i studien vara avgörande för omhändertagandets utfall och för den 

personliga tryggheten. Den stödjande funktionen ansågs viktig bland både personal som 

hade givit stöd och bland de som hade mottagit stöd från annan. Betydelsen av det 

kollegiala stödet inför praktiska moment har även i tidigare studier visats ha betydelse 

med bland annat ökad säkerhet för patienten (Merrick et al. 2011). Bristen på ett socialt 

stöd och en dålig kommunikation har visat sig ge en högre grad av utmattning och 

utbrändhet bland akutpersonal (Adriaenssens, de Gucht  & Maes 2012), vilket kan ge 

negativa konsekvenser för patienten, minskad arbetsmoral och minskad 

prestationsförmåga (Potter 2006). I majoriteten av studier som kommit författarna till 

kännedom inom området psykisk arbetsmiljö vid traumaomhändertagande omnämns 

PTSD som ett tämligen vanligt fynd. Syndromet har inte nämnts av någon av 

informanterna i denna studie och inte heller har antydningar gjorts som av författarna 

tolkats som symtom vid PTSD. En möjlig förklaring till det skulle såklart kunna vara att 

informanterna inte lidit av besvär, men även att det finns otillräcklig kompetens inom 

författarparet för att upptäcka tecken i informanternas berättelser som tyder på 

fenomenet. 

Traumaomhändertagande är ett multidisciplinärt arbete och behovet av samarbete är 

stort mellan teamets medlemmar för att säkerställa patientsäkerheten. När varje individ i 

teamet känner sitt ansvar för andra ökas teamarbetet vilket leder till bland annat färre 

misstag (Hammick et al. 2007, King et al. 2013). I denna studie framkom att 

traumateamets samarbete var betydande för omhändertagandet. I tidigare studier finns 

beskrivet att bland annat ledarskap, kommunikation och samarbete är avgörande faktorer 

för utfallet av ett traumaomhändertagande sett utifrån tidsåtgång (Harrois et al. 2013, 

Pucher et al. 2014). Den tidigare forskningen bekräftas i denna studies resultat, där bland 

annat kommunikation samt ledarskapet och samarbetets vikt belystes.  

Bristen på allvarligt skadade patienter i Sverige leder till en brist på erfarenhet kring 

omhändertagandet av dessa patienter. Det har emellertid framkommit att övning kan 

ersätta klinisk erfarenhet (Kristiansen et al. 2010). Genom simuleringsövningar i 

traumaomhändertagandet skulle möjligtvis det svenska traumateamet öka sina 
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färdigheter ytterligare, vilket tidigare genomförts i en skandinavisk kontext: I en 

omfattande norsk studie utförd på 50 traumasjukhus visades att en dags praktisk träning 

av traumaomhändertagande i team ökade sjukvårdspersonalens egen uppfattning av sin 

kunskap i traumaomhändertagande och höjde tilliten till deras egna roll i arbetet med 

traumapatient. Den skillnad i kunskap och tillit som sågs mellan vårdpersonal på sjukhus 

med lägre incidens av traumapatienter och de sjukhus med fler innan utbildningen hade 

minskat efter denna. Vid en uppföljning sex månader senare kunde fortfarande resultat 

ses av utbildningsdagen (Wisborg et al. 2008). 

Ledarskapets betydelse lyftes fram där informanterna beskrev att det lyckade ledarskapet 

kännetecknades av tydlighet, auktoritet och kompetens. Detta bekräftas delvis i tidigare 

forskning. Sakran et al. (2012) visade att hög kompetens hos ledaren ökar tempot i 

omhändertagandet, men att ett auktoritärt och kraftfullt ledarssätt var kontraproduktivt 

för teamets arbete. I föreliggande studie ses motstridiga resultat i det sistnämnda då 

flertalet informanter betonat vikten av att ha en tydlig ledare som på ett auktoritärt sätt 

lett arbetet framåt. Då studien inte är av kvantitativ design går det inte att uttala sig om 

huruvida uppfattningar är vanligt förekommande eller ej, den enda kvantifieringen som 

går att göra är att det förekommer i minst ett fall. Således kan inte hävdas att delar av 

Sakran et al.:s studie (2012) är motbevisad utan snarare att vidare forskning behöver 

genomföras.  

Ytterligare aspekter på ledarskapet som lyftes var då oenighet i beslutsfattandet 

fördröjde tiden för omhändertagandet. Olika ledarskapsstilar har identifierats ur det 

insamlade materialet vilket även bekräftas av Sarcevic et al. (2011) som beskriver olika 

typer av ledarskap i samband med traumaomhändertagande, bland annat ensamt 

beslutsfattande, diskussion inom egen profession, diskussion med annan profession efter 

beslutsfattande av ledaren, delat beslutsfattande utan diskussion samt när 

intraprofessionell diskussion ägde rum som sedan ledde fram till beslut. Den sistnämnda 

metoden var den som sågs som den minst lämpade, då ledarskapet som delades mellan 

olika professioner ledde till konflikter, gjorde teamarbetet sämre och minskade 

vårdkvaliteten. Detta är något som bekräftas även i denna studie. 

Den anhöriges närvaro vid traumaomhändertagandet ansågs vara avgörande då 

kommunikationen påverkades genom att anestesipersonalen valde att inte ta upp en 

felaktighet i dokumentationen till diskussion på grund av den anhöriges närvaro. 

Tidigare forskning har emellertid visat på fördelar av att ha anhöriga med vid 

omhändertagande, där det i nästan nio fall av tio inte funnits en påverkad 

kommunikation i gruppen (Oman & Duran 2010). Som beskrivet tidigare i diskussionen 

går det inte att uttala sig om ifall incidenten är vanligt förekommande eller ej, men det 

kan tyckas vara rimligt att anhörigas närvaro påverkar omhändertagandet åt någon 

riktning. Ytterligare en faktor som bör påverka beslutet om anhöriga ska få vara med vid 

omhändertagande är den anhöriges egna vilja att vara med vid omhändertagandet av den 

anhörige. Duran et al. (2007) har intervjuat familjemedlemmar till patienter på 

intensivvårdsavdelning om deras åsikter om att vara med vid återupplivning och 

invasiva ingrepp. En tydlig majoritet av de anhöriga ansåg då att det var deras rätt att få 

närvara. 
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Att arbeta med akut sjuka barn är en särskilt utmanande uppgift för sjukvårdspersonal då 

bland annat kommunikation och förmåga till medgörlighet försämras. Det barn oftast 

oroar sig för är smärta, nålstick, förlust av kontroll och frånvaro av föräldern. En viktig 

uppgift kring omvårdnaden av barnet är att skapa en trygghet omhändertagandet (Jones 

2012). Bland den intervjuade anestesipersonalen framkom vid flera tillfällen att brist av 

erfarenhet av att vårda barn var avgörande för den personliga tryggheten i 

omhändertagandet. Kritiska händelser var till exempel då förberedelserna blev 

försvårade då till exempel kroppsstorleken var okänd. Detta hanterades genom att bland 

annat tänka på närståendes barn och använda dessa som referens. Patientgrupper som var 

särskilt krävande ansågs vara de som inte behärskade samma språk som 

anestesipersonalen, barn som skrek samt i de fall då patienten var psykiskt sjuk och 

därför motvillig till medverkan till undersökning. Dessa omhändertagande försvårades 

bland annat på grund av otillräcklig kommunikation med patienten och i vissa fall inom 

traumateamet. Generell anestesi var en av metoderna för att möjliggöra ett effektivt och 

säkert omhändertagande. Genom att söva patienten minskas också det psykologiska 

traumat för patienten i samband med undersökningar och behandlingar under 

omhändertagandet (Ilies et al. 2010).  

Faktorer som inte påverkades av den enskilde direkt utan kunde ses ur ett 

organisationsperspektiv valdes i resultatet att presenteras som organisationsfokuserade. 

Exempel på sådana var betydelsen av ett strukturerat arbete såväl i omhändertagandet av 

den skadade som i rapporten från ambulanspersonalen. Strukturerade arbetssätt inom 

rapportering (Anderson et al. 2013, De Meester et al. 2013) och arbetsrutiner som är 

inövade enligt specifika koncept har även tidigare visats vara fördelaktiga såväl ur 

patient- som organisations-perspektiv (Kelleher et al. 2013, Mohammad, Branicki & 

Abu-Zidan 2014). Med väl definierade organisatoriska mål och visioner samt tydliga 

arbetsuppgifter skapas empowerment hos medarbetaren vilket stärker denne och främjar 

såväl hälsa som ökad arbetseffektivitet (DeVivo et al. 2013, Quinn & Spreitzer 1997).   

Förutom samarbetet inom traumateamet beskrevs av informanterna flera kritiska 

incidenter där samarbetet mot den prehospitala vården såväl som mot övriga 

intrahospitala verksamheter var betydande. Bland annat sågs den kontinuerliga dialogen 

med mottagande operativa enhet om planerat ingrepp vara en avgörande händelse. 

Avgörande för flera av situationerna där kommunikationen var av betydelse tycks vara 

att kommunikationen skedde direkt eller endast via ett mellanled såsom till exempel 

ledningssköterska på akutmottagningen. I och med direkt kommunikation minskar 

sannolikt risken för att information förvanskas eller utelämnas vilket ökar effektiviteten 

och säkerheten i arbetet. Belägg för hypotesen kan ses då anestesipersonalen vid 

sekundärtrauma fick bristfällig information som gått via flera led med osäkerhet hos 

personalen som följd. 

Enligt Mazzocato, Hvitfeldt Forsberg, & von Thiele Schwarz (2011) finns det tre 

huvudsakliga avgörande faktorer i en arbetsgrupp i traumasammanhang för att arbetet 

ska fungera optimalt; en teamgemensam patientrapport, skapande av gemensam plan för 

patienten samt ett gemensamt arbetsrum för hantering under patientprocessen. Faller 

någon av dessa tre teamprocesserna riskeras arbetsuppgifterna försenas eller bli ogjorda 

då teamets medlemmar jobbar parallellt med enskilda arbetsuppgifter och är beroende av 
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varandra för slutförande av teamets gemensamma arbetsuppgifter. Faktorer som kan 

inverka negativt på teamarbete är minskat självbestämmande, arbetstempo samt 

teamrelationella aspekter som att bli observerad. Traumateamets uppbyggnad och 

funktion angavs i flera omhändertaganden som avgörande för arbetet med patienten; 

nivån av samträning inom teamet, teamets storlek och rollfördelningen bland 

medlemmarna var exempel på faktorer som påverkade. 

Något som beskrevs av informanterna var omhändertagandet av sekundärt trauma; alltså 

patienter som var sända akut från annat sjukhus för att behandlas med sådan inriktning 

som avsändande sjukhus inte kunde erbjuda. Dessa omhändertaganden innehöll kritiska 

moment av särskild karaktär relaterat till den speciella situationen. Bland annat uppstod 

en osäkerhet i ansvarsfördelningen mellan sjukhusets kliniker och vidare till vem som 

skulle utföra praktiska moment. Kritiska moment som relaterades till sådana centralt 

styrda funktioner kan inverka negativt på individen då det leder till ett minskat 

beslutsutrymme. Ett minskat beslutsområde i kombination med stora krav är en stressor 

som kan vara negativt för hälsan (Karasek & Theorell 1990). En annan negativ effekt 

torde kunna ses på den enskildas inskränkning av empowerment, vilket i sig kan 

resultera i bland annat minskad självständighet och självkänsla (DeVivo et al. 2013, 

Quinn & Spreitzer 1997). 

Tiden från det att traumalarm aktiverades till dess att patienten ankom till 

akutmottagningen var avgörande för förberedelsetiden för anestesipersonalen. Det 

framkom att anestesipersonal som blivit larmad i god tid hade haft möjlighet att 

förbereda sig inför patientens ankomst, vilket hade varit positivt för det kommande 

omhändertagandet. Det framkom dock exempel på när väntetiden hade varit för lång, 

vilket då istället hade skapat frustration. Ingen av informanterna angav att de upplevde 

stress eller gjorde ett sämre arbete för att förvarningen hade varit för kort. Detta skulle 

kunna vara ett resultat av väl genomförd planering med tidig utlarmning alternativt att 

den intervjuade anestesipersonalen hanterade situationen på ett bra sätt. Harrois et al. 

(2013) menar att förmågan att snabbt kunna överge ett rutinarbete och sköta en 

nödsituation är en viktig faktor för att vara medlem i ett traumateam, vilket stödjer 

hypotesen att anestesipersonalen i föreliggande forskning har rätt förutsättningar att ingå 

i traumateam. Enligt beräkningar genomförda vid ett universitetssjukhus i Norge bör en 

optimal larmtid för traumateamets medlemmar var minst tio minuter och möjligen upp 

till 20 minuter för att möjliggöra optimalt omhändertagande av en traumaskadad (Lillebo 

et al. 2012). Även om siffrorna inte är direkt överförbara på grund av olika 

förutsättningar på respektive sjukhus bör det i alla fall ge en fingervisning om kraven på 

förberedelsetid. 

Anestesipersonalen angav i flera fall arbetsmiljön som avgörande faktor under 

omhändertaganden då det ansågs att rummets utformning i vissa omhändertaganden inte 

var optimal då det fanns en brist på avskärmning vilket resulterade i distraktion. En 

viktig detalj i traumarummet är en tydlig markering som avgränsar traumateamets 

arbetsyta från övrig personals, vilket förslagsvis kan vara en linje på golvet med en 

tydliggörande text (Lennquist 2007).  

Det föreföll i flera omhändertaganden en brist på utrustning, vilken upptäcktes under 

omhändertagandet. Harrois et al. (2013) menar att det är av vikt att traumateamets 
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medlemmar vet vilken utrustning som finns tillgänglig och att det bör finnas av teamets 

medlemmar kända protokoll över traumarummets utrustning. Den viktigaste 

utrustningen som angavs i den studien var utrustning för luftvägshantering, utrustning 

för skapande av snabb infusion och bra dokumentationsunderlag. Utrustning som 

anestesipersonalen saknade i denna studie var bland annat intubationsutrustning för svår 

luftväg och annan medicinteknik. Problemet löstes genom alternativa lösningar eller 

genom att personella resurser fick hämta saknad utrustning. En permanent lösning på ett 

sådant problem skulle kunna vara att akutmottagningen skulle kunna tillhandahålla ett 

större utbud av materiel. Anestesisjuksköterskan har i sin kompetensbeskrivning 

instruktionen att arbeta resurseffektivt (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening 2012). Behovet av extra utrustning på akutmottagningen 

måste därför ställas i relation till de extra kostnader detta skulle medföra. Samtidigt 

måste beaktning tas för de extra personella resurser det krävs och vilken tidsförlust det 

skulle resultera i då utrustning måste hämtas på operationsavdelningen när behov 

uppstår. 

Återkoppling till genomfört omhändertagande utfördes på flera sätt. Individuell 

kompetensutveckling genomfördes genom direkt kontakt med erfarna kollegor, medan 

återkoppling med syfte att korrigera fel som uppstått gjordes genom 

avvikelserapportering eller i enstaka fall med konfrontation av motpart då diskussion 

uppstått under omhändertagandet. Att lära sig om kritiska incidenter, om hur de 

uppkommer och hur de hanteras är viktiga verktyg i patientsäkerhetsarbetet. Att se 

incidenter som lärande och ett steg i utveckling inom hälso- och sjukvården förbättrar 

kommunikation mellan arbetstagare och arbetsledning. Detta underlättar organisatoriska 

förändringar och därmed ökar säkerheten kring patienten (Mahajan 2010, Reed et al. 

2013). Återkoppling och utveckling av verksamheten är inte endast önskvärt sett från 

omvårdnad och arbetsmiljö utan är även en reglerad skyldighet (Socialstyrelsens 

föreskrifter 2011). 

Endast ett fåtal av de kritiska incidenterna som bröts ut från omhändertagandena som 

beskrevs av informanterna var patientcentrerade. En av de avgörande händelserna som 

direkt påverkade patienten var då det beskrevs att det var lätt att bli för 

problemfokuserad med resultatet att kontakten med den i det fallet vakna patienten 

eftersattes. Problemet hanterades genom att anestesipersonalen försökte påminna sig 

själv om att prata med patienten. En annan informant beskrev dennes sätt att 

kommunicera med patienten som en avgörande metod för att skapa omvårdnadskvalitet 

till patienten. Wiman, Wikblad och Idvall:s artikel (2007) bekräftar att 

omvårdnadskvaliten ökas med teammedlemmarnas förmåga till att balansera mellan det 

fysiska och psykiska vårdbehovet. Ett av verktygen för att åstadkomma ett högkvalitativt 

traumaomhändertagande sett ur såväl ett medicinskt som ett anestesiologiskt 

omvårdnadsperspektiv är en god patientkommunikation. Målen för omvårdnaden är 

bland annat att skapa tillit, trygghet och förtroende till både patient och närstående samt 

att visa respekt och omsorg för att bevara patientens integritet och värdighet 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2012).  

Då studien utgick från enskild anestesipersonals erfarenheter och hanteringar finns ingen 

garanti för att samma resultat kan ses vid upprepande av studien, men då resultatet i 
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denna studie i mycket speglar andra liknande studiers resultat borde slutsatsen kunna 

dras att denna studie är pålitlig. Överförbarheten är svårbedömd då vissa förhållanden 

som framkom i denna studie är specifika för sjukhuset som intervjuerna genomfördes på, 

medan andra berörde till exempel generella grupprocesser; vilket innebär att 

överförbarheten i de fallen är acceptabel. 

De kritiska incidenterna som framkom i studiens resultat var i mycket detsamma bland 

de negativa som de positiva händelserna. Att samma händelse nämns både i de 

omhändertaganden som fungerat bra som de som fungerat mindre bra eller dåligt borde 

tyda på att det finns ett starkt värde i den enskilda incidenten. Exempel på sådana 

kritiska incidenter är ledarskap och teamets arbete enligt en struktur: Omhändertaganden 

som beskrivits under intervjuerna har varit av såväl positiv som negativ karaktär, och 

bland båda av dessa utfall av omhändertaganden har ledarskap och teamets strukturella 

arbete tagits upp av informanterna. Således borde det tyda på att dessa faktorer, såväl 

som flera andra, var avgörande för det totala utfallet av omhändertagandet av den 

traumaskadade patienten. 

Presenterade erfarenheter och hanteringar av situationen kring omhändertaganden av 

traumaskadade har visat på flertalet områden som är avgörande för omhändertagandets 

utfall. Denna studies resultat liknar andra jämförbara studier avseende områden som är 

avgörande för omhändertagande av patient. Den kliniska implikationen av studien skulle 

kunna bedrivas genom förbättringsarbeten inom områden som i studien belysts vara 

avgörande för traumaomhändertagandet. Detta är bland annat teamsamarbete, 

kommunikation och arbete enligt rutiner. Förslag till förbättringsarbete skulle kunna 

vara genom utökat antal teamövningar med scenarion i syfte att förbättra teamsamarbetet 

och övning på strukturerade rapporteringsmetoder som en del i arbetet att förbättra 

kommunikationen. 

Studien har bedrivits med ett fokus riktat mot anestesipersonalens arbete och dess 

interaktion med andra vårdgivare som engageras under omhändertagandet. Personalens 

interaktion med patienten har givits ett litet utrymme, varför det skulle vara av värde att 

studera i kommande studier.  Förslagsvis skulle en kvalitativ studie kunna genomföras 

där man med hjälp av en latent innehållsanalys med induktiv ansats (Graneheim & 

Lundman 2004) skulle kunna studera patientens upplevelse av omhändertagandet vid 

akutmottagningen genom att intervjua patienter en tid efter omhändertagandet.  

Konklusion 

Anestesipersonal som larmas till traumaomhändertaganden vid akutmottagningen ställs 

inför ett flertal kritiska incidenter som påverkar eller riskerar att påverka 

omhändertagandet eller den enskilda individen. Förutsättningar för det multidisciplinära 

kliniköverskridande traumaomhändertagandet skapas genom organisatoriska 

förutsättningar och individuella förmågor. Uppkomna situationer som anses avgörande 

för omhändertagandet hanteras genom individuella eller teamgemensamma åtgärder. 
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