
                EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP  

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2011:42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Traumapatienters upplevelse av att bli immobiliserade 
 

 

 

 

 

Mikael Gustavsson 

Markus Thordson 
 

 

 

 
 

 



 

Uppsatsens titel: Traumapatienters upplevelse av att bli immobiliserade 

 

Författare: Mikael Gustavsson & Markus Thordson 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Ambulanssjuksköterskeutbildning 

 

Handledare:  Angela Bång 

 

Examinator:  Anders Johnsson  

 

  

 

Sammanfattning    

 

Trauma tillhör en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden och patientgruppen är 

relativt ung. Både prehospitalt och hospitalt har det skett en genomgående utveckling i 

omhändertagandet av traumapatienter. Det har utvecklats olika konceptutbildningar med 

syfte att snabbt och korrekt kunna bedöma patientens fysiska status, avgöra om 

patienten är allvarligt skadad och utifrån det avgöra hur snabbt patienten ska 

transporteras till sjukhus. 

Trauma mot ryggkotpelaren med akut ryggmärgsskada som följd är förödande mot den 

enskilde individen. Det är viktigt att i ett tidigt skede misstänka en spinal skada för att 

så korrekt som möjligt behandla patienten utan att förvärra tillståndet. En av de 

viktigaste behandlingsstrategierna är att med immobilisering förhindra överrörlighet i 

kotpelaren och därmed motverka ytterligare trauma mot ryggmärgen. Vi har genom vår 

profession som sjuksköterska i ambulans träffat på flertalet av dessa patienter och 

undrar hur det upplevs. Forskning visar att immobilisering kan utgöra ett stort obehag 

för patienten. 

Syftet var att beskriva hur traumapatienter med misstänkt spinal skada upplever att bli 

vårdade under helkroppsimmobilisering i ambulanssjukvård. 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie där informanten utifrån sin livsvärld har 

beskrivit sina upplevelser av omhändertagandet vid immobiliseringen. Analysarbetet 

gjordes med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim. 

Resultatet redovisas i fem olika kategorier: uppleva sig räddad, legitimitet, upplevelse 

av välbefinnande i en kaotisk situation, lidande och tankar om konsekvenserna av 

traumat. I resultatet framkommer det att patienten kände sig räddad då ambulansen 

anländer. Helkroppsimmobilisering kan vara ångestframkallande och för att kunna 

genomföra en korrekt immobilisering kan det krävas behandling mot ångesten. Vikten 

av att se en helkroppsimmobiliserad patient i ögonen lyfts fram av informanterna för att 

skapa en god vårdrelation. Vårdrelationen mellan patient och ambulanssjuksköterskan 

är unik och patienten har mycket att vinna på om vårdaren stannar kvar i patientens 

närhet på traumarummet. 

Nyckelord: Prehospital, trauma, immobilisering, spinal, upplevelser, patient.    
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INLEDNING 

Ambulanssjukvården har utvecklats genom åren både när det handlar om kompetens hos 

personalen som farmakologiskt och medicintekniskt. I vår profession som 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården träffar vi bl.a. på patienter som har en 

misstänkt ryggmärgsskada efter ett trauma. Andelen drabbade med någon form av 

ryggmärgsskada är cirka 32 personer per en miljon människor per år i västvärlden. Den 

åldersgrupp som är vanligast representerad är 16-35 år på grund av de är involverade i 

flest vålds- och högriskaktiviteter. Denna patientgrupp riskerar inte enbart ett fysiskt 

trauma utan även också ett psykiskt. Vi är intresserade av att veta hur de upplever det 

prehospitala omhändertagandet för att kunna möta dessa patienter på ett så bra sätt som 

möjligt. I arbetet benämns prehospital akutsjukvård och ambulanssjukvård som 

synonymer. 

 

BAKGRUND 

Kompetens 

Ambulanssjukvården har utvecklats både kvalitetsmässigt och i kvantitet. Kompetensen 

hos ambulanspersonalen har successivt utökats till att idag vara minst en sjuksköterska 

med specialistutbildning inom prehospital vård i ambulansbesättningen (Ahl, Hjälte, 

Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 2005).  

Inom ambulansverksamheten och på akutmottagningar har det skett en genomgående 

utveckling i omhändertagandet av traumapatienter. Personal har utbildats i olika 

konceptutbildningar som består av standardiserade undersöknings- och 

behandlingspolicy som kan stärka vårdkedjan från den prehospitala vården till den 

intrahospitala. Exempel på konceptutbildningar är i första hand PHTLS (Prehospital 

Trauma Life Support) för ambulansverksamheten och ATLS (Advance Trauma Life 

Support) och TNCC (Trauma Nurce Core Course) för läkare och sjuksköterskor som 

arbetar hospitalt (Jonsson, 2009). 

  

Bedömning 

Den medicinska bedömningen av patienten påbörjas redan vid mötet med patienten 

genom att vårdaren intervjuar patienten om hans problem och sjukdomshistoria. 

Samtalet kompletteras med kliniska observationer och undersökningar i form av 

exempelvis observationer, palpation och auskultation. Dessa kompletteras med 

exempelvis puls, blodtrycksmätning, blodsocker och EKG. 

Med hänsyn till patientens symtom och resultatet av undersökningarna skapar 

ambulanssjuksköterskan en sannolikhetsdiagnos. Utifrån den och medicinska riktlinjer 

och behandlingsanvisningar ges medicinsk behandling som utvärderas av patienten och 

ambulanssjuksköterskan (Nyström & Herlitz, 2009).  

 

Vid vård av patient som drabbats av trauma arbetar ambulanssjuksköterskan oftast efter 

en inövad, systematisk undersöknings- och behandlingsmall byggd på PHTLS. Syftet är 

att snabbt och korrekt kunna bedöma patientens fysiska status, avgöra om patienten är 

allvarligt skadad och utifrån det avgöra hur snabbt patienten ska transporteras till 
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sjukhus. I PHTLS ingår ABCDE, som står för Airway, Breathing, Cirkulation, 

Disability och Exposure. I ABCDE- konceptet görs bedömningar och åtgärder enligt A- 

Airway (bedömning av ofri luftväg och åtgärder för att återskapa fri luftväg), B- 

Breathing (bedömning och behandling av andning), C- Cirkulation (bedömning och 

behandling av cirkulation), D- Disability (bedömning av medvetandegrad och funktion i 

övre och nedre extremiteter) och E- Exposure and protect from enviroment 

(undersökning av kroppen efter synliga skador och att patienten skyddas mot väder och 

vind) (PHTLS, 2007). 

 

Trauma 

Traumatiska skador orsakas antingen av trubbigt våld eller penetrerande våld. Skador 

från trubbigt våld associeras ofta med krafter från antingen accelererande, 

deccelererande, avslitning eller kompressioner. Dessa skador uppkommer oftast av 

trafikolyckor, fall, sport och explosioner. Penetrerande trauma orsakas av att ett objekt 

penetrerar kroppen och skadar hud, vävnad, underliggande organ, inälvor och eventuellt 

ben. De kan uppkomma av kniv, kula, glas eller annat skarp föremål, eller del av staket 

eller räcke (Cole, 2004).  

 

Trauma utgör den vanligaste dödsorsaken upp till 40 år, och det sägs att efter 

hjärtkärlsjukdomar och cancer är trauma den största orsaken till död i hela västvärlden 

(Cole, 2004). Enligt World Health Organization, WHO (2002) så indelas de två största 

traumakategorierna i avsiktliga och oavsiktliga skador. Avsiktliga skador är indelade i 

självförvållande skador (d.v.s. självmord), interpersonellt våld (t.ex. mord), 

krigsrelaterade skador och andra avsiktliga skador. Oavsiktliga skador delas in i 

trafikskador, förgiftningar, fall, bränder, drunkning och övriga oavsiktliga skador. 

I Sverige dör drygt 4500 personer varje år efter trauma, omkring 1300 av dessa är suicid 

och ett hundratal är orsakade av avsiktligt våld, resterande avlider av olyckor 

(Lennquist, 2007). I nya preliminära uppgifter inkomna till Trafikverket bedöms 270 

personer ha omkommit i olyckor i den svenska vägtrafiken under 2010, (Trafikverket, 

2011). Det tillkommer ett avsevärt lidande och en hög frekvens funktionsnedsättningar 

som en följd av skadorna. Medelåldern för dem som vårdas för svåra skador är under 30 

år och här har registrerats bestående invaliditet i mellan 5 och 10 % av fallen 

(Lennquist, 2007). 

 

Kinematik 

För att kunna förutse möjliga skador/trauma hos inblandade vid t.ex. en trafikolycka 

behövs det grundläggande kunskaper i kinematik. Kinematik är rörelselära med 

avseende på skademekanismer. Rörelse är energi. Med dessa kunskaper skall man under 

vissa förutsättningar misstänka skador som våldet haft möjlighet att generera hos 

patienter involverade i en specifik olycka (PHTLS, 2007). 

 

Prehospital vårdpersonal bildar sig en uppfattning av vad som hänt genom att titta på 

olycksplatsen och läser av vilka energier som påverkat de skadade. Såväl 

energimängder som dess riktningar är viktiga att bedöma. Energi kan inte nybildas eller 

förstöras utan energin övergår endast i annan form av energi och vid en sammanstötning 

innebär detta t.ex. att rörelseenergin överförs från fordonet till människokroppen. 
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Vävnader och organ sätts i rörelse och kolliderar med varandra, töjs ut och slits sönder. 

Den inblandade energimängden är en viktig faktor för hur allvarliga skadorna blir. 

Personalen läser olyckan ur ett kinematiskt perspektiv. Med kunskaper i kinematik kan 

de misstänka att det finns ytterligare skador än de direkt synliga. Detta kan vara 

avgörande för ett bra omhändertagande (PHTLS, 2007). 

 

Den prehospitala personalen läser av olyckan med hjälp av en specifik struktur för att 

bilda sig en uppfattning om hela händelseförloppet; fasen före händelsen, fasen under 

händelsen till fasen efter händelsen. Hon/han försöker att tänka sig in i 

händelseförloppet för att få en uppfattning av hur händelsen utvecklades (PHTLS, 

2007). 

1. Före händelsen - Bedöm faktorer som kan påverkade händelsen, t.ex. alkohol, 

ålder, sjukdomar.  

2. Under händelsen - Bedöm vad som sannolikt hände under olyckan. Kollision 

med stillastående eller rörligt föremål? Vilka rörelseenergier har påverkat den 

skadade?  

3. Efter händelsen - När alla rörelser stannat upp, bedöm symtomen.  

Ett trauma av något slag som träffar en kropp medför flera olika effekter som den 

prehospitala vårdpersonalen måste tänka på: 

1. Direkta, synliga effekter på det ställe där traumat träffar. 

2. Indirekta effekter av fortplantad energi till omgivande vävnad och ibland också 

till övriga delar av kroppen. 

3. Sekundära effekter på kroppens organ och funktioner genom frisättning av 

produkter från skadad vävnad, blodförlust och smärta. 

Det vårdpersonalen ser i den första bedömningen av patienten är de direkta, synliga 

effekterna. Dessa effekter är förrädiska för de kan se likadana ut vid ett lindrigt trauma 

med låg energi som vid ett kraftigt trauma med stor energiöverföring till vävnaden. Vid 

det lindriga traumat är risken för indirekta eller sekundära skador mycket liten, men vid 

ett kraftigt trauma kan sådana effekter vara potentiellt livshotande om de inte upptäcks, 

förebyggs och åtgärdas (Lennquist, 2009). 

Misstänkt spinal skada 

Epidemiologi 

Trauma mot ryggkotpelaren med akut ryggmärgsskada som följd är förödande för den 

enskilde individen. Andelen drabbade med någon form av ryggmärgsskada är cirka 32 

personer per en miljon människor per år i västvärlden. Den åldersgrupp som är vanligast 

representerad är 16-35 år på grund av de är involverade i flest vålds- och 

högriskaktiviteter (PHTLS, 2007). I Sverige drabbas cirka 10-15 personer per en miljon 

och år och trafikolyckor är den överlägset vanligaste orsaken. Skadorna omfattar allt 

från enkla mjukdelsskador, via isolerade kotfrakturer, till allvarligaste formen av skada, 

en komplett tvärsnittslesion av ryggmärgen. Cirka 80-85 % av alla traumatiska 

ryggmärgsskadade är män på grund av deras vanligare högriskbeteende (Holtz & Levi, 

2006). 
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Bedömning och symtom 

I det akuta skedet sker bedömning och behandling av vitala funktioner enligt ABCDE. 

En misstänkt ryggmärgsskadas förekomst och svårighetsgrad bedöms utifrån motorik 

och sensibilitet. Påverkan på motoriken undersöks med hjälp av att patienten får knyta 

händerna respektive dorsalextendera i fotlederna. Patienten tillfrågas om sensibiliteten 

genom att få beskriva om det förekommer nedsatt känsel, domningar, svaghet och/eller 

smärta. Med hjälp av palpation av ryggkotpelaren kan en lokal smärta inge misstanke 

om fraktur med eller utan ryggmärgspåverkan. Patienter med svår ryggmärgsskada 

drabbas ofta av hypotension, hypoxemi och lungdysfunktion (Holtz, 2009). 

 

Omhändertagande och behandling 

I det direkta akuta skedet efter ett trauma orsakas det neurologiska bortfallet inte enbart 

av själva ryggmärgsskadan i sig utan också av den spinala chocken som kliniskt kan ge 

en mer utbredd ryggmärgsskada än vad som motsvaras av vävnadsskadan. Den spinala 

chocken karakteriseras av förlust av sensorisk och motorisk funktion samt övergående 

förlust av reflexerna nedanför skadenivån. I anslutning till skadeområdet finns 

ryggmärgsvävnad som kliniskt kan misstänkas vara allvarligt skadade men som 

egentligen är att betrakta som potentiellt livsduglig vävnad. Därför måste varje patient 

behandlas som om skadan är reversibel och att det finns möjlighet att rädda neurologisk 

funktion enligt Holtz (2009). 

 

Prehospitalt skall alla patienter med misstänkt ryggmärgsskada ha syrgas och garanteras 

adekvat ventilation. Ett lågt blodtryck kan orsakas av ryggmärgsskadan i sig på grund 

av neurogen chock och det är då ineffektivt att ge vätska för att återställa blodtrycket, 

eftersom det kan leda till ryggmärgs- och lungödem. Hjärtfrekvens under 60 slag/minut 

bör associeras till den neurogena chocken och inte till hypovolemi. Patienten placeras i 

Trendelenburgläge (höjd fotända) för att förbättra återflödet av blod från periferin 

(Holtz, 2009).  

 

Immobilisering  

Syftet med immobilisering är att förhindra överrörlighet i kotpelaren och därmed 

motverka ytterligare trauma mot ryggmärgen. Upp till var fjärde patient som ådragit sig 

en ryggmärgsskada kan drabbas av ytterligare neurologiska bortfall före ankomst till 

sjukhus, sannolikt beroende på resultatet av olika patofysiologiska skadeförlopp. Nästan 

20 % av ryggmärgsskadade patienter har andra frakturer i kotpelaren och ska därför 

alltid immobiliseras med hjälp av nackkrage och ryggbräda (helkroppsimmobilisering) 

tills motsatsen är bevisad (Holtz, 2009). Enligt Edlich, et al. (2011) så används 

ryggbrädan rutinmässigt i stora delar av världen som hjälpmedel vid spinal 

immobilisering vid vård av traumapatienter.  

 

Ryggbrädan är ett hjälpmedel för transport av immobiliserade patienter, men det finns 

risk för obehag och trycksår om patienten blir liggande för länge. Det är en av orsakerna 

till att immobiliseringstiden på en ryggbräda inte skall överskrida två timmar enligt 

Holtz (2009).  
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Kwan och Bunn (2005) skriver att det rent medicinska och etiska motivet till risken för 

att eventuellt inte uppfatta en ryggmärgsskada har lett till en liberal prehospital 

immobilisering till nästan alla patienter vid trauma och misstänkt nackskada, trots kända 

komplikationer. Mer än 50 % av traumapatienter utan smärtor från nacke eller rygg 

immobiliseras fullt ut och obefogad spinal immobilisering kan utsätta patienten för 

risker som obehag, smärta, trycksår, aspiration och ventilationsinskränkning.  

Studier som har gjorts visar att immobiliserade friska oskadade patienter redan efter 30-

80 minuter får smärtor och obehag på ryggbräda enligt Edlich, et al. (2011).  

 

Prognos 

Andelen patienter med kompletta skador har minskat från 65 % under 1970-talet till 45 

% enligt senare studier. Anledningen till den positiva utvecklingen är förbättrade rutiner 

vid omhändertagandet på olycksplatsen och den vård som utförs på 

intensivvårdsavdelningarna (Holtz, 2009). Den omedelbara mortaliteten är relativt hög 

och i stor omfattning avhängd andra skador i samband med traumat. Däremot är 

mortaliteten endast tre procent under den följande sjukhusvården i det akuta skedet. Den 

förväntade överlevnadstiden för patienter som skadats vid 20 års ålder förväntas vara 33 

år vid hög tetraplegi, 39 år vid låg tetraplegi och 44 år vid paraplegi (Holtz & Levi, 

2006). 

 

Baptiste och Fehlings (2007) skriver bl.a. att medicinsk terapi, operativt ingrepp för att 

stabilisera och dekomprimera ryggmärgen, och rehabiliterande vård ger blygsamma 

effekter. Det finns ett starkt behov av att identifiera nya metoder för att behandla eller 

reparera skadad ryggmärg i hopp om att förbättra patientens livskvalitet. Ny forskning 

visar på flera upptäckter som provas eller skall prövas kliniskt med bl.a. medicinsk 

terapi som inriktar sig på nervskyddande tillämpning, axonal överledningshjälp, 

antikroppar till att öka plasticitet och regeneration samt stamcellsanvändning.  

 

Vårdvetenskapligt förhållningssätt 

Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003) beskriver att den 

prehospitala akutsjukvården präglas av korta möten där vårdaren snabbt måste skapa en 

god relation till patienten som kan vara akut sjuk. Vid t.ex. ett traumafall måste 

vårdaren snabbt skapa en god kontakt med patienten då omhändertagandet ska ske 

effektivt för att tiden på skadeplats ska bli så kort som möjligt. 

 

Ambulanssjuksköterskan behöver ha en stor medicinsk kunskap för att bedöma olika 

patienters medicinska tillstånd. Denna medicinska färdighet måste kombineras med ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt där patientperspektivet får råda. Samtidigt som 

vårdaren ”läser av olyckan” för att göra en bedömning av eventuellt skadeutfall och 

tillsammans med patientens symtom göra en bedömning av vilka vårdåtgärder som ska 

prioriteras, så behöver vårdaren skapa en god kontakt med patienten för att skapa 

trygghet, tillit och få patienten delaktig i vården av sig själv.  

 

Vårdaren måste vara medveten om sin förförståelse i sitt möte med patienten. Samtidigt 

som den medicinska bedömningen görs behöver vårdaren vara medveten om att det 

han/hon tror sig veta påverkar bedömningssituationen. Vårdaren måste problematisera 
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sin förförståelse för att den inte ska få för stort utrymme. Detta för att det i 

bedömningssituationen inte ska missas nyanser som inte stämmer överens med 

vårdarens första intryck. Livsvärldsorienterade samtal där patienten kan beskriva sina 

upplevelser av problemet underlättas då man har den medicinska situationen under 

kontroll (Wireklint Sundström, 2005). 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver fenomenet hälsa som en livsrytm där både 

rörelse och vila behövs. För att en person ska uppleva hälsa och välbefinnande är vi i 

rörelse. Det handlar dels om en rent fysisk rörelse som att ta sig till en plats eller person 

och dels som en tanke- och känslomässig rörelse. Tankerörelsen är en tankemässig 

rörelse mellan då-, nu- och framtid. Den känslomässiga rörelsen beskrivs som ”att bli 

rörd” och kan uppkomma i relation till andra människor eller något annat i personens 

livsvärld. Ohälsa förknippas ofta med en känsla av att vara utan liv, orörlig och frusen, 

känslolös och fångad. Detta i motsats till rörelse som förknippas med förflyttning, 

motion, aktivitet och fart. 

 

Vid tillfällen då en person blir sängliggande på grund av sjukdom t.ex. vid en spinal 

skada avstannar den existentiella rörelsen. Personen blir bunden till sängen, orkar 

kanske inte förse sig med mat, orkar inte jobba eller göra någonting annat än att ligga i 

sängen. Detta blir då i motsats till den livskraftiga rörligheten som människan existerar 

genom (Merleau-Ponty, 1995/1999).  

 

Genom att göra en bedömning av sjukdomens påverkan på förmågan till rörelse får vi 

en bedömning av sjukdomens existentiella påverkan. En bruten arm begränsar det 

dagliga livet till en viss del under den tid armen läker och rehabiliteras. En stroke kan 

för all framtid begränsa personens rörlighet och möjlighet till att själv kunna utföra sitt 

dagliga liv. En spinalskada kan både begränsa förmågan till rörelse under en viss tid och 

för all framtid beroende på hur allvarlig skadan är (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Traumapatienters upplevelser av det akuta omhändertagandet 

 

Rädsla - trygghet 

Då patienten efter att ha uttömt alla möjligheter att själv försöka lösa sin situation ringer 

efter en ambulans, upplever patienten att han/hon lämnar över ansvaret till någon annan. 

Rädsla och oro över att inte klara av sin situation, känslor som att vara åsidosatt, ensam 

och sårbar upplever patienten under sin väntan på ambulansen (Ahl, Nyström, & 

Jansson, 2006). 

 

Då ambulansen anländer överlämnar sig patienten till ambulanspersonalen och 

patientens tidigare känslor byts till känsla av frihet, lättnad, förtröstan och trygghet. 

Patienterna kände att de kunde få hjälp direkt och att adekvat behandling kunde 

påbörjas. En del patienter upplevde dock frustration över att behandling påbörjades 

direkt istället för att genast transportera patienten till sjukhuset (Ahl, et al, 2006; 

Franzen Björnstig & Jansson, 2006). 
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Patienter som har råkat ut för en olycka upplever först en rädsla för att dö och känner en 

osäkerhet inför sina barns framtid. Då ambulansen anländer får patienten istället en 

känsla av förtroende, trygghet och lättnad över att få lämna över ansvaret för sin 

skadade kropp till ambulanspersonalen (Ringdal, Plos & Bergbom, 2008; Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh, 2008). 

 

Kommunikation 

Patienterna upplevde det som en säkerhet att ha någon vid sin sida som talar till en, 

säger ens namn och håller handen. Kroppskontakt var en viktig del i kommunikationen, 

framför allt den kroppskontakt som skedde utöver det som inträdde i samband med 

undersökningar och behandlingar. För patienten var det viktigt att upprätthålla sin 

identitet genom att få bekräftelse från ambulanspersonalen och att man hade en 

kommunikativ kontakt (Elmqvist, et al., 2008). 

 

Genom att lyssna på patienten och förklara på ett begripligt sätt vad som gjordes och att 

behandla patienten som en individ fick patienten förtroende för ambulanspersonalen. 

När patienter upplevde brist på stöd från ambulanspersonalen, kände de en ökad oro och 

osäkerhet (Franzen, et al., 2006).  

 

Franzen, et al. (2006) lyfter även fram vikten av hur ambulanspersonalen uttrycker sig 

då det påverkade patientens känslor av trygghet och lugn. Om personalen uttryckte sig 

bryskt skapade det känslor av oro och osäkerhet. Känslor av trygghet och förtroende hos 

patienten skapades genom att ambulanspersonalen var fysiskt närvarande, aktivt 

lyssnande och gav adekvat information på ett begripligt sätt. 

 

Förtroende - besvikelse 

Traumapatienter som kommer in på akutmottagningens traumarum och snabbt och 

strukturerat undersöks av traumateamet i jakt efter uppkomna skador uttrycker initialt 

känslor av tillfredställelse, engagemang och förtroende (Wiman, Wikblad & Idvall 

2006). Ringdal et al. (2008) lyfter dock fram att patienter som snabbt fick sina kläder 

sönderklippta upplevde känslor som att förlora sin identitet, skam och förlägenhet. 

Om det visar sig att patienten inte var allvarligt skadad och traumateamet drog sig 

tillbaka upplevde patienten ofta att de hade frågor kvar som de inte fått besvarade.  

Detta gjorde att de istället blev besvikna, otillfredsställda och känslor av att vara 

övergiven, oviktig och ilska dök upp (Wiman, et al. 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vid ett trauma undersöks patienten enligt ABCDE konceptet och misstänks det att 

patienten fått en skada på nack-ryggkotpelaren fixeras han/hon enligt 

behandlingsriktlinjer med nackkrage och ryggbräda, patienten blir 

helkroppsimmobiliserad. Forskning visar att immobilisering kan utgöra ett stort obehag 

för patienten och utgöra risk för smärta och trycksår. Det saknas dock forskning om 

patienters erfarenheter av prehospital vård på hämtplats och i ambulans. Bättre kunskap 

skulle kunna leda till utvecklade behandlingsriktlinjer för ambulanspersonal och 

förbättrad vård för patienten. 



 8 

  

SYFTE  

Att beskriva hur traumapatienter med misstänkt spinal skada upplever att bli vårdade 

under helkroppsimmobilisering på hämtplats och i ambulans. 

  

METOD 

Ansats 

Då fenomenet vi undersöker handlar om patientens upplevelse av att vara 

helkroppsimmobiliserade har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Enligt Kvale 

och Brinkman (2009) är syftet med den kvalitativa intervjun att utifrån den intervjuades 

perspektiv och dennes livsvärld förstå fenomenet. Genom att använda en öppen 

ostrukturerad livsvärldsintervju får vi beskrivningar av intervjupersonens levda 

vardagsvärld utifrån en tolkning av innebörden hos det levda fenomenet (Kvale & 

Brinkman, 2009). I den öppna ostrukturerade intervjun får intervjupersonerna beskriva 

upplevelsen av att vara helkroppsimmobiliserad utifrån sitt perspektiv och sina 

erfarenheter.  

 

Deltagare 

Populationen utgjordes av patienter som har utsatts för trauma och därefter har blivit 

helkroppsimmobiliserade under förflyttning och transport till sjukhuset (se nedan). Det 

strategiska urvalet utgörs av sju patienter med en strävan att få lika många män som 

kvinnor och dessutom en spridning åldersmässigt. Traumat ska ha skett inom ett år 

tillbaka i tiden för intervjun. Exkluderade patienter är patienter under 18 år, ej 

svensktalande eller mentalt funktionshindrade. Alla patienter har vårdats inom en 

ambulansorganisation i Västsverige. 

 

Datainsamling 

Efter verksamhetschefens godkännande av studien fick författarna möjlighet att söka 

informanter i ambulanssjukvårdens datajournalsystem. Sökningarna begränsades till 

patienter som har varit med om en trafikolycka. Begränsningar i journalsystemet gjorde 

att det inte var möjligt att söka på helkroppsimmobiliserade patienter med nackkrage 

och ryggbräda som hade använts vid immobiliseringen, eller andra trauman där man 

misstänker att helkroppsimmobilisering behövde göras, exempelvis falltrauma. 

 

Informanterna kontaktades först via telefon där författarna förklarade studiens syfte och 

tillfrågade om de kunde tänka sig att delta. Om de gav sitt godkännande skickades ett 

informationsbrev (bilaga I) om studien hem till informanten. Efter brevets ankomst 

ringdes de återigen upp och tid och plats för intervjun valdes av informanten. En 

informant valdes ut via så kallat bekvämlighetsurval. 

 

Då båda författarna har yrkeserfarenhet från ambulanssjukvård har vi en viss 

förförståelse om fenomenet. För att göra oss medvetna om den skrevs den ner innan vi 
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gjorde vår första intervju. Detta för att vi skulle bli medvetna om vår förförståelse för att 

om möjligt kunna ”ställa den åt sidan” under intervjun. 

 

Intervjuerna spelades in på ljudfiler som lyssnades igenom och transkriberades i sin 

helhet. Något frågeformulär användes inte i intervjun men däremot en förberedd 

öppningsfråga och några öppna följdfrågor att ta till om det behövdes för att belysa 

fenomenet. Intervjuerna tog mellan 15 och 30 minuter och alla intervjuer ägde rum i 

informanternas hem och under ett tillfälle. 

Dataanalys 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008) där fokus ligger på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och 

likheter i de olika intervjuerna. I analysen har fokus legat på det manifesta innehållet i 

texterna, d.v.s. det synliga och uppenbara av vad texten handlar om (Kondracki, 

Wellman & Amundson, 2002).  

 

Efter att intervjuerna hade transkriberats ordagrant läste författarna intervjuerna flera 

gånger i sin helhet, först enskilt för att sedan tillsammans diskutera texternas innehåll. 

Meningsbärande enheter som svarade gentemot studiens syfte och som genom sitt 

innehåll och sammanhang hör ihop togs ut, först av författarna själva för att sedan 

tillsammans diskutera texterna och dess meningsbärande enheter. 

 

De meningsbärande enheterna kondenserades, d.v.s. gjordes kortare utan att förlora sin 

innebörd. De kondenserade texterna abstraherades ytterligare genom att de försågs med 

en kod. En kod är en etikett på meningsenheten som kortfattat beskriver dess innehåll. 

När koden skapas tas hänsyn till de meningsbärande enheternas kontext. Flera koder 

med liknande innehåll utgör en kategori. Enligt Patton (2002) ska kategorierna vara 

internt homogena och externt heterogena det vill säga att ingen kod ska bli utelämnad 

från någon kategori och ingen kod ska kunna passa i flera kategorier. Detta kan dock 

enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) vara svårt då texten handlar om 

upplevelser. Upplevelserna kan vara så sammanflätade att de kan passa i flera 

kategorier. I de fall där den meningsbärande enheten passar i flera underkategorier har 

vi valt den underkategori som passar bäst utifrån den kontext den meningsbärande 

enheten togs från. 

 

Meningsbärande enheter, koder, underkategorier och kategorier diskuterades hela tiden 

fram och tillbaka och på så sätt stärktes vår övertygelse om att vi har analyserat riktigt. 

Det är upp till läsaren att avgöra giltighet och överförbarhet. Men för att ge läsaren 

möjlighet att själv avgöra giltigheten har vi använt citat i resultattexten. Ett exempel på 

denna analysmetod följer nedan. 
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Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

Men när 

ambulansen 

kommer då är det 

räddning, alltså 

mer medicinsk 

räddning, kändes 

tryggt 

När ambulansen 

kom blev det 

mer medicinsk 

räddning, tryggt 

Tryggt med 

medicinsk 

hjälp 

Befriande 

lättnad 

 

Välbefinnande 

 

Etiska överväganden 

 

Verksamhetschefen i det aktuella området har gett sitt godkännande av studien (bilaga 

II).  Efter att detta var klart kontaktades informanterna. Ett första telefonsamtal hölls där 

vi förklarade studiens syfte och informanterna tillfrågades om de ville delta i studien. 

Tackade de då ja skickades ett informationsbrev till dem. Både i telefonsamtal och i 

informationsbrevet om studien informerades om att deltagandet i studien var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur utan att behöva förklara varför (Kvale 

& Brinkman, 2009).  

 

Informanterna informerades om att intervjun skulle spelas in och att det inspelade 

materialet och dess utskrivna text bara kommer att hanteras av författarna och deras 

handledare. Det inspelade materialet kommer att vara inlåst hos författarna. Utskriven 

text från intervjuerna avidentifierades för att bevara konfidentialiteten. Ingen utskriven 

text ska kunna kopplas ihop med en specifik olycka. Även resultatet i studien kommer 

att vara avkodat så att informanterna inte ska kunna identifieras. Ingen av informanterna 

förutses lida någon skada av att delta i studien (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Genom att få ökade kunskaper om patienternas upplevelser av omhändertagandet inom 

ambulanssjukvården, bidrar det till att utveckla ambulanssjukvården och att höja dess 

kvalitét. 
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RESULTAT 

 

För att beskriva fenomenet framkom 5 kategorier och 16 underkategorier. Kategorierna 

är: Uppleva sig räddad, Legitimitet, Upplevelse av välbefinnande i en kaotisk situation, 

Lidande och Tankar om konsekvenserna av traumat. Kategorier och underkategorier 

framställs i tabellform enligt följande: 

 

Kategori Underkategori 

Uppleva sig räddad Tilltro till trygga vårdare 

  Inbjudan i vården av sig själv 

  Följsamhet i interaktionen 

  Vårdarens omsorg 

  Tacksamhet mot vårdarna 

Legitimitet Sedd som individ 

  Sårbarhet 

Upplevelse av välbefinnande i en 

kaotisk situation 

Befriande lättnad 

  Lindrande medicinsk behandling 

Lidande Påfrestande behandling kan skapa 

obehag 

  Dödsångest 

  Ilska över ovarsam hantering 

  Strategi att klara av situationen 

  Sakna vårdarnas ansikte 

Tankar om konsekvenserna av 

traumat 

Vånda 

  Oro inför framtiden 

  

Uppleva sig räddad 

Tilltro till trygga vårdare 

Upplevelsen av att bli räddad uttrycker patienterna på flera sätt. De finner en trygghet i 

att förbipasserande stannar och hjälper till att larma och det känns tryggt då 

räddningstjänsten kommer. Men framförallt så uttrycks det att det kändes mycket 

tryggare då ambulansen anlände till skadeplatsen på grund av att när ambulansen 

anlände, då kom den medicinska räddningen. 

 

Ambulanspersonalens agerande i att möta den drabbade på skadeplats och i ambulansen, 

skapade ett lugn och trygghet. Det gjordes genom att ha en dämpad ljudvolym i 

konversationen, vara noga med att berätta och informera patienten om vad som skulle 

ske och varför, och genom att arbeta lugnt, stilla och metodiskt. Kroppskontakten och 

hur ambulanspersonalen tog i patienten påverkade även den drabbades upplevelse av 

lugn och trygghet. 
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”Har du ett hjärta för människor, då är du ju också mjuk och vänlig. Åh, man kände 

liksom den varma handen på sin arm, å tala om vad man gjorde. Det var små såna här 

saker som gjorde att du kände lugn.” 

  

Patienterna kände sig lugna och väl omhändertagna då ambulanspersonalen undersökte 

dem lugnt och stilla, med ett behagligt och trevligt bemötande och ett lugnt och varmt 

leende. Upplevelse av att vara omhändertagen och i trygga händer skapade hos 

patienten lugn. De kände en stor omsorg och omtanke från ambulanspersonalen som 

visade sig genom att de pratade med dem hela tiden. Och även om de utsattes för 

obehaglig hantering och fixering så upplevde patienterna att ambulanspersonalen gjorde 

vad de kunde för att underlätta för dem. 

 

När transporten till sjukhuset var lång upplevde patienterna en trygghet i att vara i 

någon annan hands omsorg. Patienten och vårdaren får i sitt möte en unik kontakt som 

en drabbad upplevde som en oerhörd trygghet. Då patienten hade anlänt till 

traumarummet stannade vårdaren kvar hos patienten och höll dennes hand efter att han 

gett sin rapport till traumateamet. Den tryggheten att ha vårdaren där kunde inte ersättas 

av någon annan. Vårdrelationen skall fortsätta under hela ambulanstransporten på vägen 

in till sjukhuset och det är viktigt att det blir ett bra avslut av den. En informant sa att: 

 

”Den medicinskt ansvarige vårdaren gjorde nånting jävligt bra. Och det var att stanna 

kvar på traumarummet. Efter att han hade rapporterat av mig. Så satt han där och höll 

min hand. Säkert 10 minuter. Det var en, en jäkla skön upplevelse alltså.  blev på något 

sätt en som, för mig som. Jag upplevde det som att han, han var där för ett stöd, men 

han övervakade också att det här ska fan i mig gå rätt till liksom” 

 

Inbjudan i vården av sig själv 

För patienten är det viktigt att tidigt i förloppet få en så bra tillit som möjligt till 

vårdarna, en relation genom både kommunikation verbalt, fysiskt och genom 

ögonkontakt. Därför är det viktigt att vårdaren kommer fram och presenterar sig, söker 

ögonkontakt och lägger handen på den drabbade. Detta bjuder in honom/henne i vården 

av sig själv genom att vårdaren hela tiden pratar lugnt om vad som skall ske. Känslan av 

att vara delaktig i vården av sig själv och att hela tiden vara informerad om av vad som 

skall hända, leder till lugn och ro. 

 

”Jag kände att jag var i rätta händer och att jag blev, att jag liksom fick delta hela tiden 

i vad som hände. Att man förklarade för mig, framför allt lugnt och stilla, det var ingen 

panik” 

 

Följsamhet i interaktionen 

Patienterna upplevde att ambulanspersonalen var måna om att de skulle förstå vad som 

hände. Genom att hela tiden förklara vad som gjordes, varför och vad som skulle hända 

så kände patienten ett lugn. Vårdarna arbetade så att det mesta inte märktes. Patienterna 

uttryckte att vårdarna var följsamma för deras önskemål. Det visade sig bl.a. genom att 

när en smärtpåverkad patient inte ville ha smärtlindring för att hon aldrig hade fått det 

tidigare och var rädd för reaktionen av läkemedlet, så avvaktade vårdarna med att ge 
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det. För patienten ingav det en trygghet att han/hon blev tagen på allvar. En fixerad 

patient som upplevde klaustrofobikänslor då han skulle få fötterna fixerade sa följande: 

 

”Det var rätt skönt att dom lyssnade på det kan jag säga. För jag gillar inte att sitta fast 

med fötterna” 

 

Patienterna visar stor följsamhet till ambulanspersonalen och till den behandling de 

utsattes för. Nackkrage och ryggbräda upplevdes som stela och obehagliga, men efter att 

ha fått information om varför vårdarna vill helkroppsfixera patienten så accepterar han 

det. Ryggbrädan är hård men hårdheten upplevdes som stabilt och det var skönt att 

ryggen inte böjdes då vårdarna misstänkte en spinal skada Även om patienterna tycker 

att ambulanspersonalen överarbetar så uppskattar man att en eventuell skada tas på 

allvar då det är för patienternas egen säkerhet. 

 

Ryggbrädan upplevdes av en del patienter som trygg och säker. Själva fixeringen 

upplevs inte konstig på något sätt utan mer som att bli omhändertagen, hoppackade så 

att kroppen inte går isär, det var en trygghet att vara fastspänd. 

 

”Jag tänkte hur fan ska det här gå, där låg jag i 4.5 timma på brädan. Det var hur lugnt 

som helst, ingen känsla av panik utan bara trygghet” 

 

Ambulanspersonalen upplevdes som vänliga och de arbetade på utan att det märktes och 

var väldigt försiktig för att inte förvärra en eventuell spinal skada. Patienterna visar på 

att man överlämnar sig till ambulanspersonalens vård och behandling. Ansåg 

ambulanspersonalen att någon behandling eller undersökning måste göras accepterade 

de det.  

 

Vårdarens omsorg 

Ambulanspersonalen visade stort engagemang och omsorg för patienterna. De tittade till 

dem hela tiden och frågade om de hade ont någonstans, vad de kom ihåg av händelsen 

och vad de hette och kom ifrån. En drabbad kände det nästan genant, eftersom det 

kändes som att han var okey och inte behövde allt detta. 

 

”Jag tänkte, det var väldans vad dom bryr sig” 

 

Tacksamhet mot vårdarna 

Flera patienter var tacksamma mot vårdarna för den vård och behandling som de gav. 

Ambulanspersonalen arbetade tryggt, säkert och förklarade hela tiden för dem vad som 

skulle ske. Ambulanstransporten till sjukhuset kändes trygg, de körde så lugnt och 

försiktigt. Det fanns ett lugn i ambulansen som gjorde att patienten kände att han/hon 

var i trygga händer. 

 

”Jag tackade han som satt med mig i ambulansen väldigt mycket för jag tyckte att 

allting skedde väldigt behagligt, bekvämt. Det var ehh… hur ska man säga, trevligt 

bemötande” 
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Legitimitet  

Sedd som individ 

Att som patient bli utlämnad till helt främmande människor efter ett trauma kan kännas 

otryggt. Patienten är i en akut situation som kommit plötsligt och oförberett. Det är då 

viktigt att som ambulanspersonal bekräfta patienten som människa och inte ta 

honom/henne för givet. Genom att ta patienten på allvar, tilltala honom/henne, fråga om 

tillåtelse och visa respekt, känner patienten att personalen ser honom som en individ. 

Oavsett vilket tillstånd patienten har är det viktigt att inte glömma att patienten har en 

integritet och se till att han/hon får behålla den så långt det går. Det betyder mycket för 

patienten att få prata med ambulanspersonalen, få kontakt och bekräftelse och att de vid 

avlämning på sjukhuset hinner säga hej då och önska lycka till.  

 

”Jag kände att man visade mig en väldig respekt, som människa. Det var inte, ingen 

industri utan jag var en person. Åh det var viktigt” 

 

Sårbarhet 

Efter att ha blivit utsatt för ett trauma och fått hjälp av främmande människor upplever 

patienterna att de är känslomässigt sårbara och utlämnade. Utsattheten och känslan av 

att vara utlämnad lindras av att ambulanspersonalen visar omtanke gentemot patienten. 

Denna utsatthet sätter spår långt efter olyckan och en patient tycker det är arbetsamt att 

bara prata om det: 

 

”Det har sådan betydelse att det går inte att prata om egentligen, för den utsatthet som 

man har, det är något hemskt.” 

 

Upplevelse av välbefinnande i en kaotisk situation 

Befriande lättnad 

Patienterna utrycker att de i omhändertagandet från ambulanspersonalen känner en 

befrielse på flera sätt. Det kan handla om att efter att ha väntat på att ambulansen ska 

anlända till skadeplatsen känna en befrielse i form av en lättnad. De kan koppla av och 

smärta och oro släpper bara av att ambulanspersonalen kommer fram till patienten.  

 

Att ambulansen anlände till skadeplats upplevde de drabbade befriande för att de nu 

kommer in till sjukhuset, där de kan få hjälp. Att man under transporten in till sjukhuset 

efter att ha gjort sina kontroller stängde av blåljus och sirener upplevdes av en patient 

som en lättnad och något positivt, då det för patientens del betydde att det inte var 

någon fara för livet. 

 

Att vårdarna tar situationen på allvar kändes även det befriande. Att 

ambulanspersonalen under transporten in till sjukhuset rapporterade in till traumateamet 

upplevdes som något positivt. Patienten upplevde att vårdarna tog det som har hänt på 

allvar och det kändes bra att traumateamet som möter upp på sjukhuset var förberedda 

på vad som skulle komma. 
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”Då förstod jag att han håller kontakt med Borås, då tänkte jag fan nu är det på riktigt 

alltså, nu tar dom seriöst på detta. Så det kändes bra att dom liksom lappade över 

varandra på något sätt” 

 

Lindrande medicinsk behandling 

Behandling som lindrar patientens besvär skapar i den kaotiska situationen att patienten 

befinner sig i ett välbefinnande. Det kan handla om att få smärtlindring eller syrgas för 

sina andningsbesvär. Exempelvis så lindrades en patients andningsbesvär då hon fick 

syrgas och patienten kunde slappna av allt mer. 

 

”Sen fick jag syrgas med reservoar. Det lindrade ju faktiskt, min andning! Jag fick väl 

mer syre så att säga.” 

Lidande 

Påfrestande behandling kan skapa obehag 

Omhändertagandet av en patient med misstanke om en spinal skada orsakar för 

patienten en hel del lidande. Det kan handla om att patienten upplever att 

ambulanspersonalen överarbetar och immobiliserar trots att patienten inte upplever sig 

ha några spinala skador. Vårdpersonalens makt utrycks av en drabbad genom att han 

inte vill säga emot tjänstemän när de gör sitt jobb då han tycker att ambulanspersonalen 

överarbetar. Urtagning ur bil diagonalt, ut genom en bakdörr, upplevdes som snett, 

vingligt och osäkert.  

 

Att få en nackkrage och läggas på ryggbrädan upplevdes som stelt och obekvämt. En 

patient fick ligga på ryggbrädan i flera timmar och upplevde den olidligt hård. Patienten 

själv efterfrågade om man inte kunde bolstra upp ryggbrädan för att göra den lite 

mjukare.  

 

Fixeringen skapade även panikkänslor och klaustrofobikänslor då patienten inte klarade 

av att vara helt fastspänd. En patient klarade inte av att ha sina fötter fastspända då det 

orsakade panik på grund av klaustrofobikänslor. För att tillmötesgå den drabbade 

undvek ambulanspersonalen att fixera patienten fullt ut. 

 

”För när man spänner fast underbenen på mig så vill jag alltid ha mina fötter fria. Det 

är väl nån slags klaustrofobikänsla, att man verkligen sitter fast, man kan inte röra 

någonting.” 
 

Dödsångest 

Att läggas plant på ryggbrädan gjorde ont och skapade andningsproblem. Detta skapade 

panik hos patienten som blev övertygad om att hon skulle dö. Patienten önskade istället 

att få sitta upp för att underlätta andningen men fick inte det då vårdarna misstänkte att 

hon hade en spinal skada. 
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”För jag hade svårt att andas och smärta när jag satt upp, det kunde jag hantera. Men 

när dom la mig ner fick jag panik, för det gjorde så fruktansvärt ont. Jag fick ingen luft, 

och jag kände att nu dör jag.” 

 

Ilska över ovarsam hantering 

Misstag som gjordes av ambulanspersonalen då de skulle lasta patienten i ambulansen, 

skapade ilska hos dem. I det aktuella fallet var ryggstödet på båren för långt ner och då 

ambulanspersonalen sköt in båren slog ryggstödet i de fästen som håller båren på plats i 

bårsläden.  Detta gjordes två gånger efter varandra innan vårdarna höjde ryggstödet 

något för att få in båren. Sammanstötningen som blev mellan båren och bårsläden 

orsakade hos patienten en fruktansvärd smärta i skadade delar och den drabbade 

återupplevde krocken igen.  Patienten uttrycker sin ilska enligt följande: 

”Först när dom skickade in båren, pang. Å det tog ju tvärstopp. Å det var som att 

krocka med väggen igen. Sån jävla smärta alltså. Så jag vrålade till dom ”för helvete 

höj huvudändan”  

Strategi att klara av situationen 

I det kaos som råder efter att ha råkat ut för ett trauma och bli omhändertagen av 

ambulanspersonalen, uttrycker patienterna ett behov av att avskärma sig från 

omvärlden.  Detta för att intrycken blir för många att hantera i det akuta läget och för att 

samla sina tankar om det som har hänt. 

 

En patient beskrev hur han avstod från att ta kontakt med ambulanspersonalen för att 

fokusera på sig själv. Han koncentrerade sig på sin andning och överlämnade sin 

skadade kropp till ambulanspersonalen som fick göra vad de tyckte att de behövde göra, 

under tiden som den drabbade koncentrerade sig på att hjälpa sig själv. 

 

”Jag tog inte så mycket kontakt utan mina tankar var mera liksom till att koncentrera 

mig att andas ordentligt å alltså hjälpa mig själv. Sen gjorde dom externt det dom skulle 

externt” 

Sakna vårdarnas ansikte 

En vårdrelation blir bristfällig när inte vårdarna tar kontakt med patienten från början 

utan koncentrerar sig på den medicinska vården av personen i stället. En patient som 

drabbats av trauma och misstänkt spinal skada, blir immobiliserad och har då mycket 

svårt att själv inleda en vårdrelation då fixeringen ger en starkt begränsad rörlighet. Den 

drabbade har svårt att söka kontakten på grund av immobiliseringen och kan känna sig 

utanför vården av sig själv.   

 

”När jag kom in på akuten kom jag inte ihåg vad dom hette eller hur dom såg ut. Eh 

dom gick aldrig in i mitt synfält och pratade med mig. Dom kommunicerade med mig 

ute i periferin, å när man ligger fixerad rakt upp så kan man inte se särskilt många 

grader åt vänster eller höger”  
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Den drabbade kan vilja ta kontakt med vårdarna efter det akuta läget och tacka för 

vården, men upptäcker att han inte har något ansikte eller namn på dem, det kan då 

komma att kännas en saknad av dem. 

 

Tankar om konsekvenserna av traumat 

Vånda 

Att som person bli utsatt för ett trauma ger upphov till många tankar kring orsaken till 

händelsen. Vid till exempel en trafikolycka varierar det mycket på om patienten var 

ensam eller hade passagerare i bilen och hur olyckan hade gått till. En patient tänkte 

mycket på konsekvenserna och hade dåligt samvete över att han hade tagit av sig 

säkerhetsbältet strax före olyckan. En annan drabbad känner skuld, var det mitt fel, är 

jag skadad på riktigt och hur mår passageraren är sådana reflektioner som personen 

tänker på.  

  

”Just då kände jag mig redan ganska dum som hade krockat med min bil liksom. Åh 

tänkte väl väldigt mycket på att passageraren skulle vara okey” 

 

Oro inför framtiden 

Efter ett trauma kommer många tankar på eventuella skador och vad som skall hända 

framöver, hur detta kommer att påverka framtiden för mig själv och familjen. Hur ser 

den närmaste tiden ut, vad kommer att hända på sjukhuset, måste jag stanna kvar och 

hur lång blir vårdtiden.  

 

”Över olyckan åh så, över närmaste dygnet liksom, hur det kommer att vara inne på 

sjukhuset. Hmm kommer jag att behöva ligga över där? Kan det vara så att jag är 

skadad på riktigt, lite sådana saker undrade jag över” 

                                                                                            

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna få helkroppsimmobiliserade patienters erfarenheter och upplevelser av 

omhändertagandet från ambulanspersonalen valde vi att göra ostrukturerade intervjuer 

där informanterna fick berätta sin bild av fenomenet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Författarna gjorde var sin intervju som transkriberades i sin helhet. Intervjuerna 

diskuterades mellan författarna och handledaren. Efter diskussion ändrades vår 

öppningsfråga för att få ett mer fylligt material till ”Kan Du berätta vad som hände vid 

det aktuella tillfället?”. Följdfrågor diskuterades så att exempelvis ledande frågor 

undveks och vikten av att låta informanten utveckla sin beskrivning av fenomenet. 

 

Intervjuandet är svårt och har för oss varit en läroprocess, det är stor skillnad på vår 

första och sista intervju. Vår ovana att intervjua gjorde att det var lätt att missa nyanser i 

det som informanten berättade, nyanser som resultatet hade vunnit på om informanten 

hade fått utveckla mer. Kvale och Brinkman (2009) hävdar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett hantverk som kräver omfattande träning för att det ska bli hög 

kvalitét på den kunskap som produceras. 
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I den kvalitativa intervjun produceras kunskapen i ett samspel mellan intervjuaren och 

den som intervjuas. Forskaren är således medskapare i den kunskap som produceras. 

Detta är viktigt att tänka på i den tolkning som görs av resultatet (Kvale & Brinkman, 

2009 och Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Då författarna har erfarenhet från denna patientkategori har vi en del förförståelse om 

hur patienterna upplever omhändertagandet och immobiliseringen. För att i intervjuerna 

lättare kunna lägga vår förförståelse åt sidan skrev vi ner den på papper innan första 

intervjun gjordes. På så vis skapades en medvetenhet om vad vi trodde oss veta sedan 

tidigare. 

 

Sju stycken intervjuer ingår i studien. För att öka studiens tillförlitlighet hade fler 

intervjuer varit önskvärt. Då några informanter tackade nej och letandet efter nya 

informanter drog ut på tiden hade vi inte möjlighet att inom tidsramen för kursen leta 

fler informanter. För att öka studiens giltighet har vi strävat efter en så jämn fördelning 

mellan ålder och kön som är möjligt. 3 kvinnor och 4 män med en åldersfördelning 

mellan 20 och 81 år ingår. 

 

En första kontakt med informanterna togs via telefon där en lättare information 

lämnades angående studien. Vid telefonsamtal två efter att informanterna hade fått vårt 

informantbrev och vi skulle bestämma tid och plats så backade 4 informanter ur studien. 

Orsaken till att informanterna först hade tackat ja och sedan ångrar sig kan vi bara 

spekulera i då vi inte efterfrågar någon orsak till varför de inte vill vara med. En möjlig 

orsak skulle kunna vara att informanten rannsakar sig själv och känner skuld och skam 

över det som hänt. I det informationsbrev som skickades ut berättade vi också att vi 

arbetar inom ambulansen som sjuksköterskor. Skulle det vara så att informanten har 

negativa erfarenheter och upplevelser av ambulanspersonalen kan det vara svårare att 

framföra dem då informanten vet att det är kollegor till oss man pratar om. Detta skulle 

rent teoretiskt kunna påverka resultatet. Vi upplever dock att för de informanter vi har 

intervjuat har det varit en fördel att vi arbetar inom ambulansen. Vi har efter 

intervjuerna kunna svara på frågor om exempelvis behandling och rutiner som 

informanterna hade funderingar kring. 

 

Alla informanterna kommer från Västsverige men författarna anser att resultatet är 

överförbart till ambulanssjukvården i övriga Sverige. Tiden till sjukhus, d.v.s. den tid 

som informanterna har transporterats av ambulansen är mellan några minuter och upp 

till cirka 30 minuter. 

 

För att öka studiens tillförlitlighet läste författarna alla intervjuerna i sin helhet vid ett 

flertal tillfällen. Meningsbärande enheter togs först ut av båda författarna var för sig från 

de två första intervjuerna för att därefter tillsammans gå igenom vad vi hade lyft upp. 

De meningsbärande enheterna från dessa intervjuer kondenserades, abstraherades, 

kodades och kategoriserades tillsammans för att vi skulle få en gemensam syn på 

analysen. Författarna bearbetade sedan sina egna intervjuer var för sig.  
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Resultatdiskussion 

När ambulansen kommer 

På en olycksplats kan tiden kännas lång för den drabbade, från det att olyckan har skett 

till att första hjälpen har anlänt kan minuter kännas som timmar. Den drabbade är 

utlämnad till sin ensamhet med en sargad kropp och själ så det är en befrielse när första 

hjälpen anländer. I vår studie och Elmqvist et al., (2008) och Franzén et al., (2006) 

framkommer det att patienterna känner en trygghet och lättnad i att förbipasserande 

stannar och hjälper till. Hjälpen kan vara från att larma efter ambulans till att vara nära 

och ge tröst, hålla handen, lägga på en filt eller lättare första hjälpen åtgärder.  

 

Vår studie visar också att de känner en trygghet när räddningstjänsten kommer på plats, 

men uttalar att de känner en mycket större trygghet när ambulansen kommer fram till 

olycksplatsen. De känner att det först är då de kommer att få den rätta medicinska 

hjälpen och hjälp till att komma till sjukhus. Patienterna kände en lättnad/befrielse och 

kunde slappna av från stressen och det var viktigt för dem. Enligt Dahlberg et al., 

(2003) så är det vårdarens balansering mellan den medicinvetenskapliga respektive 

vårdvetenskapliga kunskapen mot de behov av vård som patienten har i den aktuella 

situationen som ger trygghet och skapar tillit i vårdrelationen.  

 

Patienterna betonar också vikten av den rätta medicinska kompetensen, att de först då 

får behandling som lindrar smärta och räddar dem från att dö och enligt Socialstyrelsen 

(2009b) skall hälso- och sjukvård vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov 

av trygghet i vården och behandling. En utgångspunkt för ambulanssjukvården är att så 

långt det är möjligt förebygga och lindra lidande, samt optimera möjligheterna till 

välbefinnande prehospitalt (Dahlberg et al., 2003). 

 

Elmqvist et al., (2008) skriver i sin studie att patienterna får en känsla av lättnad och 

bryr sig inte om vilken nivå av medicinsk kompetens den har som tar över ansvaret på 

den skadade kroppen i ett första skede, utan det är en trygghet att få lägga över ansvaret 

av sin skadade kropp till någon annan. Vår studie och studien av Franzén et al., (2006) 

konstaterar att en känsla av trygghet ges när främlingar stannar och ger den första 

hjälpen på plats, men att det understryks att trygghet, tillit och rätt medicinsk kompetens 

förstärks när professionella vårdgivare kommer och tar kommandot.  

 

Vi är förvissade om att trygghet kan förmedlas av gemene man ute på en olycksplats 

och att det är viktigt för patienten i den utsatta situation som han är i, men att det är 

viktigt att rätt medicinsk kompetens kommer ut till den drabbade så tidigt som möjligt. 

Enligt Dahlberg et al., (2003) så utgör den prehospitala akutsjukvården ett komplext 

kunskapsfält där vårdaren måste kunna integrera kunskap från både det medicinska och 

vårdvetenskapliga fältet med sina praktiska erfarenheter.  

 

Patienter som har varit med om ett trauma skall enligt ovan tas omhand snabbt, korrekt 

och efter att en bedömning av patientens fysiska status har gjorts så skall det avgöras 

om patienten är allvarligt skadad och utifrån det avgöra hur snabbt patienten skall 

transporteras till sjukhus enligt PHTLS (2007). Vi anser att den organisation som är 

mest lämpad för att ta hand om patienten i den prehospital akutsjukvården är de olika 

ambulansverksamheterna i Sverige och dess personal.  
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Ångest 

Under våra verksamma år inom ambulanssjukvård har vi flera gånger uppfattat att 

åtskilliga patienter inte mår väl av att bli helkroppsimmobiliserade vid misstänkt spinal 

skada, de får panikkänslor. I studien framkommer det att ett par av patienterna hade fått 

en känsla av dödsångest, panik eller klaustrofobi vid immobiliseringen. Cullberg (2003) 

skriver att det är en traumatisk kris som patienten upplever när hans fysiska existens, 

sociala identitet och trygghet är allvarligt hotad. Ångest är en av våra viktigaste 

skyddsfunktioner i tillvaron och är avgörande för vår överlevnad, den är alltså i sig inte 

något sjukligt.  

 

Vad skall vi då göra för att hjälpa patienten i den situation som vi utsätter honom för vid 

immobilisering? Dahlberg et al., (2003) skriver att det ur ett vårdvetenskapligt 

livsvärldsperspektiv är centralt för vårdarna att vara öppna för patientens upplevelser 

och föra en dialog med patienten där syftet med de medicinska åtgärderna förklaras. Det 

är viktigt att från första kontakt med patienten på olycksplatsen få en så bra vårdrelation 

som möjligt och informera patienten om de medicinska- och omvårdande åtgärder som 

måste göras för att stabilisera patienten. Det handlar om att skapa en relation och om att 

ge patienten trygghet för att lidandet skall kunna lindras och ett välbefinnande optimeras 

(Dahlberg et al., 2003). 

 

Hur skapar vårdarna den trygghet som är så viktig för att kunna nå en patient i den 

traumatiska kris som den drabbade upplever? Jay (1996) skriver att många patienter är 

rädda för det okända, vad har hänt, vad händer och vad skall hända. De viktigaste 

komponenterna i kommunikationen med patienten var information, närhet, lugnande 

ord, beröring eller att hålla handen. Det spelade också roll hur de lugnande orden 

förmedlades. Det var först när orden var en del av en förtroendefull och uppriktig 

relation som de hade en effektiv omvårdnadsåtgärd. För att lindra den traumatiska 

krisen så skriver O´Mahoney (2005) att beröring och verbal kommunikation är viktigt 

för det psykiska välmåendet och hjälper till i att skapa en god kontakt mellan vårdare 

och patient.  

 

Förutom rent omvårdnadsmässigt omhändertagande kan det i vissa fall finnas behov av 

farmakologisk behandling för att inneha möjlighet att vårda en patient med ångest och 

smärta under helkroppsimmobilisering. Cullberg (2003) skriver att små mängder 

sedativa läkemedel ibland kan vara värdefulla i den akuta krisfasen. En patient hade 

andningsproblem och smärtor från bröstkorgen och dessa förvärrades vid planläge och 

skapade dödsångest. Det är då viktigt att som ambulanssjuksköterska ha farmakologisk 

behandling som komplement till omvårdnaden. Enligt Lennquist (2007) är patienter 

som omhändertas akut efter ett stort trauma oftast i behov av smärtlindring och inte 

sällan av sedering eller ångestlindring. Bäst dämpas oro och ångest med anxiolytika 

eller sedering medan smärta behandlas med smärtlindring. 
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Saknad efter vårdarens ansikte 

Vår studie visar att vårdrelationen blev bristfällig på grund av att patienten blev fixerad 

och att vårdarna arbetade utanför patientens synfält. Patienten upplevde att vårdaren 

aldrig såg honom i ögonen då man kommunicerade med honom. Patienten själv kunde 

inte vända sig mot vårdarnas ansikten på grund av fixeringen. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det som är typiskt för mänskliga möten är just 

att mötas ansikte mot ansikte och att kunna se varandra i ögonen. Det handlar om att 

bygga förtroende, den som vänder sig bort eller slår ner blicken är inte lika trovärdig 

som den som ser en i ansiktet och skapar ögonkontakt. 

 

Det vårdande mötet kännetecknas enligt Dahlberg och Segesten (2010) av att det är 

vårdaren som har ansvar för samspelet mellan patienten och vårdaren och dess 

utveckling. Det är vårdarens skyldighet att utifrån sin kunskap, kompetens och ställning 

se till att det blir ett vårdande möte. I mötet med en patient som är fixerad är det 

vårdarens ansvar att se till att mötet blir vårdande genom att då han kommunicerar med 

patienten luta sig över patienten för att se honom i ansiktet. Patienten själv kan inte 

vända sitt ansikte mot vårdaren. 

 

En tänkbar orsak till att vårdpersonalen befann sig utanför patientens synfält då de 

kommunicerade kan vara att vårdarna var fokuserad på att arbeta effektivt. Samtidigt 

som de arbetar med patienten sker den verbala kommunikationen. Enligt PHTLS-

konceptet (2007) är målet för ambulanspersonalen att tillbringa så lite tid som möjligt 

på skadeplats. Detta för att stora inre blödningar endast kan åtgärdas på sjukhuset. 

Fokus ligger på att snabbt identifiera problem som är livshotande och utföra åtgärder 

som tros förbättra utfallet (exempelvis fria luftvägar, stoppa stora yttre blödningar och 

spinal immobilisering). Patienter som är kritiskt sjuka ska enligt PHTLS-konceptet 

(2007) påbörja transport till sjukhus inom 10 minuter efter det att ambulanspersonalen 

anlänt till patienten på skadeplats. 

 

I en studie av Baldursdottir och Jonsdottir (2002) om vilka omvårdnadsåtgärder som en 

sjuksköterska gör på en akutmottagning och som patienterna värderar högst, visar att 

den kliniska kompetensen är den åtgärd som var viktigast. Obrien och Fothergill-

Bourbonnais (2004) visar dock att för att en traumapatient ska känna trygghet är inte ett 

effektivt omhändertagande tillräckligt. För att patienten ska uppleva trygghet måste 

personalen även bry sig om patienten som en individ. Kombinationen av effektivt arbete 

och att man bryr sig om patienten som individ skapar en miljö som patienten kan 

uppleva trygghet i. 

 

Det kan vara så att vårdarna i vår studie har presenterat sig men på grund av att 

patienten är i chock på grund av det som hänt, har patienten svårt att ta till sig 

informationen. Enligt Cullberg (2003) kan en patient som befinner sig i chockfas ha 

svårt att ta till sig information som ges.  Det är då viktigt att informationen ges på ett 

lättförståeligt sätt och att den upprepas flera gånger. Lennquist (2007) menar att 

patienter som råkat ut för ett trauma behöver hjälp med att återfå kontakten med andra 

människor. Detta görs genom uppmärksamhet, en trygg blickkontakt och om så är 

lämpligt genom kroppskontakt. 
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Stanna kvar på traumarummet 

Att efter ett trauma hamna på akutens traumarum med ett traumateam som möter upp är 

för patienten en påfrestande upplevelse. Det är mycket ny personal kring patienten som 

ska undersöka patienten snabbt och effektivt för att identifiera de skador som uppstått. 

Kläder klipps upp för att kunna undersöka ordentligt och att bli avklädd av 

traumateamet kan av patienten upplevas som att de förlorar sin identitet, och ge känslor 

av skam och förlägenhet (Ringdahl et al., 2008). 

 

Trots att patienten är omgiven av många människor i traumateamet upplever patienten 

känslor av att vara skräckslagen, ensamhet, isolering och rädsla och att de ensamma 

måsta kämpa sig igenom denna händelse (O’brien och Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

 

Vår studie visar att det mellan patient och vårdare uppstår en unik vårdrelation som inte 

kan ersättas av någon annan. Att vårdaren stannade kvar på traumarummet och höll 

patienten i handen efter att ha gett traumateamet rapport upplevdes av patienten som ett 

oerhört stöd och ingav trygghet. Patienten upplevde även att i de undersökningar som 

gjordes fanns vårdaren där för att se till att allting gick rätt till. 

 

Franzen et al., (2006) visar att för att patienten ska känna trygghet behöver vårdaren 

vara fysiskt närvarande, lyssna aktivt och ge lämplig information. Får 

ambulanssjuksköterskan vara kvar på traumarummet efter att ha gett rapport borde de 

negativa upplevelser patienten har av omhändertagandet kunna minska markant genom 

att de känner den fysiska närvaron från någon som de har inlett en vårdrelation med. 

  

Konklusion  

Slutsatserna från vår studie är att patienterna upplever en befrielse och trygghet när 

ambulansen kommer fram till skadeplats. Det är då de känner att den medicinska 

räddningen anländer. Behandlingen som ges till patient med misstanke om spinal skada 

kan vara ångestframkallande. Risken finns att den spinala immobiliseringen blir 

bristfällig om vårdarna lättar på fixationen. Det är då viktigt att möta patienten 

emotionellt och om det behövs ge farmakologisk behandling. Immobiliseringen gör att 

patienten inte själv kan söka kontakt med vårdarna. Det är viktigt att vårdarna i ett tidigt 

skede fysiskt ser patienten i ögonen när de kommunicerar för att skapa en god 

vårdrelation. Vårdrelationen som etablerats mellan patient och ambulanssjuksköterska 

bryts i dagsläget på akutrummet efter att överrapporteringen är lämnad. Patienten möter 

nu ett okänt traumateam och känner saknad efter vårdaren. Det är viktigt att 

ambulanssjuksköterskan stannar kvar i patientens omedelbara närhet. Genom att hålla 

handen och ha ögonkontakt under den tiden som patienten undersöks på traumarummet 

inger vårdaren stöd och trygghet. När patienten är klar på traumarummet och skall 

transporteras vidare lämnar vårdaren över ansvaret till patientansvarig sjuksköterska i 

traumateamet. 
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Kliniska implikationer 

 Komplettering av behandlingsriktlinjer vid spinal immobilisering kan leda till att 

dämpa ångest på patienten vid helkroppsimmobilisering genom att erbjuda 

emotionell och farmakologisk behandling. 

 Vid kommunikation med patienten skall vårdaren vara rättvänd mot honom, se 

honom i ögonen och ha fysisk kontakt genom att t.ex. hålla handen. 

 Genom en förändring av arbetet på traumarummet så skulle 

ambulanssjuksköterskan kunna stanna kvar i patientens omedelbara närhet och 

vara ett emotionellt stöd fram till dess att patienten är klar och lämnar 

traumarummet. 
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Bilaga I 

Information till Dig som drabbats av trauma och vårdats av 

ambulanspersonal. 
 

Under våren 2011 genomförs ett examensarbete där syftet är att undersöka hur patienter 

upplever att vårdas av ambulanspersonal i samband med trauma (olycka). 

Examensarbetet är en del av specialistutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård och utförs på avancerad nivå. Vi är sjuksköterskor som redan arbetar 

inom ambulanssjukvård och är speciellt intresserade av hur Du upplevt Ditt bemötande 

och omhändertagande på olycksplatsen under ambulanssjukvården. Genom att få ta del 

av dina erfarenheter kan vi bli bättre på att vårda och bemöta patienter i samband med 

trauma.  

 

Hantering av data 
Intervjun kommer att spelas in och tar ca 30 minuter till 1 timma. Du väljer tid och plats 

för intervjun och som kommer att ske inom två veckor. Därefter kommer intervjuerna 

att skrivas ut ordagrant, texten kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att det 

endast är vi och eventuellt vår handledare, som kommer att läsa intervjuerna. Det 

kommer inte att gå att koppla ihop någon specifik person med innehållet i det färdiga 

examensarbetet.  

 

Tillfrågan om deltagande 
Du tillfrågas eftersom du har drabbats av ett trauma samt att du har vårdats av 

ambulanssjukvård. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, 

eller när som helst avbryta din medverkan i studien, utan att ange orsak och utan att det 

påverkar din eventuella fortsatta vård, behandling och/eller rehabilitering. Några dagar 

efter ditt brev kommer Mikael Gustavsson eller Markus Thordson (ansvariga för 

studien) att ta kontakt med dig via telefon och berätta lite om studien.  

  

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  

 

Mikael Gustavsson        Markus Thordson         Angela Bång 

Leg. sjuksköterska          Leg. sjuksköterska        Lektor 

Skene ambulansstation   Skene ambulansstation  Institutionen för vårdvetenskap  

Tfn: XXXXXXXXX  Tfn: XXXXXXXXXX  Högskolan i Borås  

Mobil nr: XXXXXXX  Mobil nr: XXXXXXX  Tfn: XXXXXXXXX 
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Bilaga II 

 

     
 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot Ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå.  
Syfte med examensarbetet är att få ökad förståelse för hur traumapatienter upplever att bli 
helkroppsimmobiliserade.  
Problemformuleringen: Vid misstanke om att patienten har fått en skada på nackkotpelare 
så fixeras han/hon enligt behandlingsriktlinjer med nackkrage och scoopbår, patienten blir 
helkroppsimmobiliserad. Helkroppsimmobiliseringen innebär även att patienten blir 
begränsad i sin autonomi, patienten är i ett chocktillstånd, och frågan är om han/hon kan 
ta till sig information och bestämma vad som är bäst för honom/henne. Hur upplever 
patienten det att efter att ha råkat ut för ett trauma, bli helkroppsimmobiliserad och därmed 
begränsad i sin rörlighet? 
Metoden i examensarbetet är en empirisk, kvalitativ intervjustudie med öppna frågor där 
informanterna får beskriva sin bild/upplevelse av att vara helkroppsimmobiliserad. 
Datainsamling kommer att genomföras i intervjuform och spelas in på band. 
Urval; vuxna (över 18 år), råkat ut för trauma och varit helkroppsimmobiliserade, sex 
månader tillbaka i tiden, jämn könsfördelning. Tid och plats för datainsamling bestäms 
tillsammans med informanten (helst i dennes hem och under tidsperioden januari- mars 
2011). 
Deltagarnas informerade samtycke inhämtas via ett telefonsamtal till berörda informanter, 
de skall en vecka före ha fått ett informationsbrev som beskriver studien.    
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort efter det att intervjuerna har bearbetats och 
skrivits ner i pappersform.  
Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. 
 
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 

Hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Mikael Gustavsson  Markus Thordson 
E-post: mikael.gustavsson@vgregion.se E-post: markus.thordson@telia.com  
Tfn XXXXXXXX Tfn XXXXXXXX 
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Handledare 
Angela Bång/Lektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: Angela.Bang@hb.se 

Tfn XXXXXXXXX 
 
 
Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Mikael Gustavsson och Markus 
Thordson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
Borås     /       2011 
 
_______________________________ 
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


