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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att traumapatienter oftast känner sig oförberedda inför 

hemgång. Detta beror bland annat på bristande patientinformation vid utskrivningen. Tydlig 

och saklig information som ges till traumapatienter vid utskrivningen kan bidra till att 

traumapatienter känner sig trygga och mer förberedda inför hemgång.  

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa vilken information traumapatienter upplever att 

de får inför hemgång, om de är tillfredsställda med den information som givits och om 

informationen kan förbättras. 

Metod: Sju deltagare som hade varit traumapatienter under år 2014-2015 på ett 

universitetssjukhus i Sverige rekryterades. Deltagarna var i varierande åldrar, kön och hade en 

varierad skadebild. Semistruktuerade telefonintervjuer utfördes efter kontakt med deltagare 

via brev och telefon. Insamlad data har analyserats via kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Resultatet av denna studie har visat att en del traumapatienter fått muntlig 

information om hjälpmedel, känslor och reaktioner som kan uppstå efter ett trauma, 

läkemedel som de får med sig vid utskrivningen, nedtrappningsschema för starka opioider, 

skadan de blivit utsatta för samt vidare uppföljning. Den information som deltagarna fick 

inför hemgång bidrog till att de kände sig införstådda, tillfredsställda och trygga. Deltagare 

uppgav att de fått otillräcklig information om aktivitet, hygien, infektionstecken, läkemedel 

och biverkningar, känslor och krisreaktioner, nedtrappningsschema för starka opioider, 

normalt läkmönster, skada, smärta, stöd - var kan man vända sig om man har frågor och vid 

eventuell försämring eller utebliven förbättring, sårvård, uppföljning och återbesök. Detta 

gjorde att deltagarna uttryckte besvikelse, missuppfattning, oro, ovisshet, osäkerhet och 

önskade mer information. 

Slutsats: Studiens resultat visar att vissa traumapatienter önskar mer och tydligare 

information vid utskrivning.  

 

Nyckelord: traumapatient, information, upplevelse, utskrivning  
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ABSTRACT 

Background: Previous studies have shown that trauma patients often feel unprepared at 

discharge due to a lack of patient information. Explicit and relevant information that is given 

to trauma patients at discharge can contribute to trauma patients feeling more secure when 

going home from a hospital.  

Aim: The aim of this study is to demonstrate what information trauma patients perceive they 

are getting when going home from hospital, if they are satisfied with the information that is 

given, and if the information can be improved. 

Method: Seven participants who had been trauma patients during 2014-2015 at a university 

hospital in Sweden were recruited. The participants varied in age, gender and trauma (injury). 

Semi structured telephone interviews were implemented after being in contact with the 

participants by letter and phone. All the collected data has been analyzed through qualitative 

content analysis.  

Results: The result of this study has shown that some trauma patients received verbal 

information about mobility aids and equipment feelings and reactions that can occur after 

trauma, new medicines and how and when to stop taking them, their injury, and follow-ups. 

The information the participants got made them feel informed, secure and satisfied. 

Participants also reported that they had received insufficient information regarding activity, 

hygiene, signs of infection, medicines and its potential side-effects, how and when to stop 

taking strong painkillers, feelings and reactions of crisis, their injury, a normal healing 

process after an injury, pain control, support - where to seek information, support in case of 

deterioration or absence of improvement despite medication and treatment, how to take care 

of wounds and planned follow-ups. The lack of this information contributed to the fact that 

participants felt disappointed, poorly informed, anxious, uncertain and insecure. Furthermore 

participants reported that they would appreciate more explicit information.  

Conclusion: The result of this study shows that some trauma patients need more explicit 

information at discharge.  

 

Keywords: injured patient, information, perception, discharge  
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BAKGRUND 

Runt om i världen är effekter av trauma en ledande orsak till funktionsnedsättning som leder 

till omfattande sociala, psykologiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser för patient, 

familj, hälso- och sjukvård och samhälle (Kellezi et al., 2014). Begreppet trauma innefattar 

”att en person skadats av någon form av utifrån kommande faktor” (Lindsten & Ivarsson, 

2013, s 6). De främsta orsakerna till trauma är fall, bilolyckor och andra 

skador som orsakas av vassa föremål, värme/kyla samt förgiftning (Christie et al., 2016). 

Således, definierar Arvidsson (2013) traumapatienter som ”patienter som drabbats av 

allvarliga eller livshotande skador och olycksfall och tas omhand på sjukhusens 

akutmottagningar” (s 209). Nedan följer en detaljerad definition av multitrauma framtagen av 

Elmqvist och Almerud Österberg (2014, s 122), vilken kommer att användas i denna studie:   

”En patient med någon av nedanstående symtom efter trauma definieras som multitrauma: 

 andningspåverkan 

 blodtrycksfall 

 sänkt medvetande eller ryggmärgspåverkan 

och/eller 

 penetrerande skador av huvud, hals, bål, ovan armbåge eller knä 

 två eller fler frakturer av långa rörben 

 bäckenfraktur orsakat av kraftigt våld 

 extremitetsförlamning efter trauma 

 amputation ovan hand- eller fotled 

 kombination av trauma och brännskada eller nedkylning 

 kombination av trauma och drunkningstillbud 

 instabil bröstkorg”. 

 

Därför det är viktigt med information till traumapatienter 

Traumapatienten befinner sig inte enbart i en fysisk utsatt situation utan även psykologiskt då 

ett trauma kommer oväntat och omvälvande. Bergh och Johannesson (2007) anser att det 

psykologiska omhändertagandet av traumapatienter inte bör glömmas bort bakom den 

medicinska behandlingen. Författarna definierar det psykologiska omhändertagandet som ett 

bra bemötande av patienten samt tydlig och lämpligt information som ges till hen och hens 
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anhöriga. Begreppet information kan definieras både som ett innehåll, data och som en 

process eller ett sätt att kommunicera som sker i form av upplysning (Tingström, 2009).  

 

Enligt Bergh och Johannesson (2007) frisätts stresshormoner inte bara av den fysiska smärtan 

utan också av ovissheten och ängslan till följd av det trauma individen utsatts för. En tydlig 

och tillförlitlig information om aktuella och planerade åtgärder gynnar traumapatienter att 

förstå den nya verkligheten som de hamnat i, i samband med trauma och sjukhusvistelse. 

Dessutom underlättar informationen att klara av situationen bättre tack vare en känsla av 

bemästring och kontroll. Således tillfrisknar en välinformerad, trygg och lugn patient fortare, 

då hen inte har samma stresshormonpåslag.  

 

Aktuell forskning och beprövad erfarenhet 

Enligt Christie et al. (2016)  kan perioden i samband med utskrivning av patienter som har 

varit med om ett trauma vara en svår tid och många patienter rapporterar att de känner sig 

otillräckligt förberedda inför hemgång.  Bidragande faktorer till detta kan vara dåligt 

samordnade eller långa väntetider för vård, otillräcklig smärtlindring, psykiska problem, 

bristande tillgång till stöd samt betydande brister i patientinformation.  

 

Det finns studier som visar att traumapatienter önskar få mer information, eller skulle behöva 

mer information gällande vården som de har fått. Den informationen skulle innehålla viktiga 

symtom att vara observant på efter utskrivningen, vidare uppföljning samt vilket stöd och 

hjälp de kan få tillgång till efter att de blivit utskrivna från sjukhuset (Kempe, Sullivan & 

Edmed, 2014; Kellezi et al., 2014).  I en studie av Kellezi et al. (2014) beskriver 

traumapatienter ett omfattande informationsbehov om både skadan och dess inverkan på 

patientens liv, information om symtom och vägledning om när man bör söka medicinsk hjälp, 

information om vad som är normalt efter skadan och ungefärlig prognos för återhämtning. 

Förutom de medicinska förklaringarna gällande diagnos och skada uttryckte patienter en 

önskan om att få information om relevanta restriktioner gällande fysisk ansträngning.  

 

Goldsmith, Curtis och McCloughen, (2016)  påstår att många traumapatienter upplever 

smärtproblematik efter att de har kommit hem från sjukhuset. Detta kan bero på otillräcklig 

eller ingen information gällande smärtlindringen.  Det är viktigt att traumapatienter får veta 

om vad de kan förvänta sig av sin smärta och vad de ska göra ifall smärtan förändras. 

McDonald poängterar att det är viktigt att patienterna informeras om de vanligaste 
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biverkningarna i samband med den smärtlindring som de ordinerats och om hur de kan 

förebygga eller lindra dem (i Goldsmith et al., 2016). Denna information är betydelsefull för 

att patienter ska uppnå och bibehålla en optimal nivå av hälsa (Ben-Morde i Goldsmith et al., 

2016). 

 

Enligt Robertson, Klein, Bullen och Alexander (2002) är information om vanliga reaktioner 

som kan uppstå efter ett trauma och information om hur man kan hjälpa sig själv den mest 

uppskattade informationen av traumapatienter vid hemgång. Sleney et al. (2013) understryker 

att det är viktigt att se till att traumapatienter får information om var man kan söka hjälp 

eftersom det i hennes studie visat sig att det är många traumapatienter som rapporterar att 

deras skada har en stor inverkan på deras känslomässiga tillstånd.  

 

Sammanfattningsvis visar flera studier att traumapatienter behöver information om vården de 

har fått, stöd efter traumat, aktivitet, smärta och reaktioner samt vidare uppföljning efter 

hemgång. Detta kan bidra till att traumapatienter ska känna sig trygga och mer förberedda att 

återvända hem efter sjukhusvistelse.  

 

Samhällsperspektiv 

I Sverige kostar trauma samhället 60 miljarder kronor varje år. För människor som är yngre 

än 45 år är trauma den vanligaste dödsorsaken. Traumapatienter har komplexa skador och på 

akutmottagningen möts de av ett flertal olika professioner som handlägger olika skador 

(Landstinget i Uppsala län, 2015). Traumapatienten är således en komplex patient som kräver 

mycket av sjukvårdens resurser och kostnader.  

 

Behandlingen av traumapatienter tar inte nödvändigtvis slut när de skrivs ut från sjukhuset 

utan fortsätter kontinuerligt efteråt för många i den här patientgruppen. Moore et al. 

(2014)  har i en studie kommit fram till att traumapatienter, mer ofta än övriga patienter, 

återinläggs på sjukhuset upp till 11 månader efter utskrivning. Orsak till detta kan vara 

bristande vårdkvalitet, komplikationer efter trauma, en otillräcklig planering vid utskrivning 

och en bristande uppföljning när traumapatienten har kommit hem.  I en studie av Christie et 

al. (2016) framkom det att om traumapatienten inte får tillräckligt med information inför 

hemgång tar det resurser från andra vårdinstanser där traumapatienten då kanske söker för 

problem som skulle kunna ha undvikits om rätt information givits från början. Detta leder i 

sin tur till ytterligare kostnader för samhället och lidande för traumapatienten. 
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Sjukvårdspersonalens skyldighet att informera patienter regleras utifrån Patientlag 

(2014:821). Enligt Patientlag (2014:821) 3 kap, ska patienten informeras om ”sitt 

hälsotillstånd, de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, väsentliga 

risker för komplikationer och biverkningar, eftervård, och metoder för att förebygga sjukdom 

eller skada”.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten som används i denna studie är Aaron Antonovskys teori om en 

känsla av sammanhang, KASAM. Antonovsky och Elfstadius (2005) ansåg att det finns tre 

huvudkomponenter som är viktiga för en bra hälsa. Det är meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Dessa tre huvudkomponenter utgör begreppet KASAM som innebär känsla av 

sammanhang. Antonovsky och Elfstadius (2005) förklarade att om människan uppfattar sin 

tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull så finns alla förutsättningar för en god hälsa 

och en bättre förmåga att hantera stressfyllda situationer. Vidare förklarade Antonovsky att 

KASAM är något som byggs upp under livet, en person med starkt respektive svagt KASAM 

fortsätter att ha ungefär samma KASAM livet ut. Däremot kan KASAM för en stund sjunka 

eller stiga. Såsom vid en stor livshändelse, ett svårt besked, en traumatisk skada eller kanske 

en ny familjemedlem. Det Antonovsky menade är att även om sjukvårdspersonal inte kan 

påverka känslan av sammanhang i det stora hela så kan sjukvårdspersonalen förhindra en 

sjunkning av KASAM, även om det är just för tillfället, vid svåra livshändelser (Antonovsky 

& Elfstadius, 2005; Wärnå - Furu, 2012).  

 

Genom att ge patienten tillräcklig och begriplig information så kan KASAM höjas. Att 

traumapatienten får en känsla av sammanhang, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

är av största vikt då denne har upplevt en påfrestande och stressad situation, detta bör 

sjukvårdspersonalen vara medveten om och använda i sin yrkesutövning för att förhindra ett 

sjunkande KASAM-värde. Med information som gör situationen begriplig och hanterbar kan 

det även göra den meningsfull och med detta bidra till en lugnare och mer införstådd patient 

(Antonovsky & Elfstadius, 2005; Wärnå - Furu, 2012).  
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Hälsa, miljö, människa och omvårdnad 

För att beskriva den här studiens ämne inom den befintliga teoretiska utgångspunkten har 

Fawcetts metaparadigm använts. Fawcetts metaparadigm består av fyra grundläggande 

koncept såsom människa, miljö, hälsa och omvårdnad (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013). 

 

Hälsa  

Det finns många sätt att se på hälsa och hälsa kan ses som en stor filosofisk fråga. Främst 

beskrivs två sätt att se på hälsa, först det naturvetenskapliga sättet, såsom att hälsa antingen är 

frånvaro av sjukdom eller det andra sättet humanistiska, hälsa i kropp och själ, att hälsa är 

något mer än bara frånvaro av sjukdom (Willman, 2009).  

 

I den här studien har hälsa valts att ses på från det humanistiska synsättet på det sättet som 

Antonovsky har beskrivit hälsa (Wärnå - Furu, 2012). Antonovsky menade att om en person 

har svårt att förstå verkligheten leder det i sin tur till oordning och oreda som bidrar till sänkt 

KASAM och således sämre upplevd hälsa (i Willman, 2009).  

Miljö  

Traumapatienter befinner sig i en påfrestande miljö då traumat medfört stress i livet och 

bidrar till en plötsligt ny, okänd och kaotisk situation. En avgörande faktor som har betydelse 

i hur bra en traumapatient kan hantera en påfrestande miljö är en känsla av sammanhang. 

Begriplighet innebär hur bra personen är införstådd om situationen hen befinner sig i och 

uppfattar miljön som ordnad och organiserad. Hanterbarhet betyder hur personen uppfattar att 

hen kan hantera olika händelser och har tillgängliga resurser för detta. En resurs kan 

exempelvis vara saklig information. Meningsfullhet speglar personens engagemang och 

motivation i hantering av situationen. Dessa tre komponenter är sammanbundna med 

varandra. Om personen förstår vad som händer runtomkring hen och har nödvändiga resurser 

att använda sig av så bidrar det till personens förmåga att klara av en påfrestande situation 

(Langius - Eklöf, 2009).  

 

Människa  

Antonovsky beskrev människan från ett helhets- och salutogent perspektiv. Det 

helhetsperspektivet handlar om att fokusera på personens egna upplevelser av hälsa som är 

baserade på känsla av sammanhang och förmåga att klara av svåra situationer. Salutogenes 

härstammar från latinska salut för hälsa och genes för ursprung, och betyder således hälsans 
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ursprung. Det salutogena synsättet på människa fokuserar på människans hälsa som en resurs 

med syfte att bevara och främja den, i motsats till det patogena synsättet på människa som 

fokuserar på identifiering av sjukdom samt dess behandling och lindring (Langius-Eklöf, 

2009; Langius-Eklöf, 2013).  

 

Omvårdnad  

Enligt Willman (2009) ska hälsa vara ett mål för omvårdnaden. Utifrån Antonovskys teori ska 

omvårdnad baseras på att främja känsla av begriplighet genom att förmedla tydlig och saklig 

information - göra begripligt, att handleda patienten i hur hen kan återskapa sin hälsa - göra 

hanterbart och klarlägga meningen med behandlingen och uppföljning - göra meningsfullt (i 

Willman, 2009). 

 

Problemformulering 

Det är av intresse att studera traumapatienters upplevelse av information, samt vilken 

information som traumapatienter tycker är viktig inför hemgång. Det är även av intresse att se 

vilken information dessa traumapatienter får.  Det finns inte så mycket forskning inom detta 

område och därför kan resultatet av denna studie bidra till en ökad förståelse för vilken roll 

patientinformation spelar för traumapatienter.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa vilken information traumapatienter upplever att de får 

inför hemgång, om de är tillfredsställda med den information som givits och om 

informationen kan förbättras. 

 

METOD 

Design  

I denna studie användes en kvalitativ design. I en kvalitativ studiedesign är målet att bilda sig 

en uppfattning och förståelse av ett fenomen. I den kvalitativa studien ställs inte två grupper 

mot varandra att jämföras och studiens resultat är inte mätbara. I den kvalitativa 

studiedesignen växer resultatet fram av det som deltagarna berättar och kan på så sätt bidra till 

förståelse för det fenomen som ämnas undersökas (Polit & Beck, 2013). 
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Urval 

Deltagare till studien var tidigare traumapatienter på Akademiska sjukhuset (AS) och har 

under vårdtiden varit traumapatienter på centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA), under år 

2014-2015. Deltagarna var i åldrarna 21-83 år och innefattade två kvinnor och fem män. 

 Inklusionskriterier: deltagaren har varit traumapatient på AS efter den 1 januari 2014, 

är över 18 år, kan kommunicera och har sin kognitiva förmåga i behåll och kan tala 

och förstå det svenska språket. 

 Exklusionskriterier: deltagaren är under 18 år, har inte sin kognitiva förmåga i behåll 

och kan inte tala och förstå det svenska språket.   

 

Datainsamlingsmetod 

Telefonintervjuer med intervjuguide användes som datainsamlingsmetod. Intervjuguiden 

utformades efter att ha studerat vetenskapliga artiklar inom det relevanta ämnet och 

innefattade semistrukturerade frågor (Polit & Beck, 2013). Frågorna gällde vilken information 

traumapatienterna uppfattade sig ha fått inför hemgång, såsom sårvård, smärtlindring, 

rehabilitering och infektionstecken (för att se alla frågor i sin helhet, bilaga 1). 

 

Tillvägagångssätt 

Projektplan och information om studien (bilaga 2) mejlades ut till verksamhetschef för trauma 

och kirurgi. Efter godkännande från verksamhetschef påbörjade Akademiska sjukhusets 

traumakoordinator söka potentiella deltagare efter inklusionskriterierna. Tio deltagare 

identifierades, dessa hade vårdats på olika kirurgavdelningar på AS under 2014-2015. 

 

Ett informationsbrev (bilaga 3) skickades hem till alla tio tidigare traumapatienter med 

information om frivillig medverkan i studien samt en möjlighet att avbryta sin medverkan när 

som helst under intervjun. De fick även information om att de skulle bli kontaktade veckan 

därpå via telefon för att bestämma tid för intervju om de ville medverka i studien. Det 

specificerades också att intervjuerna skulle bli inspelade och att deltagarnas uppgifter hanteras 

konfidentiellt.   

 

Några dagar efter att informationsbrevet skickats blev alla tio deltagare uppringda av en av 

författarna. Två av deltagarna svarade inte i telefonen. Åtta av deltagarna tackade ja, och tid 

bestämdes för intervjuer dagen efter. Intervjuerna utfördes på Akademiska sjukhuset och 

spelades in via dator och mp3. En av deltagarna svarade inte i telefonen vid tiden för intervjun 
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och ett telefonmeddelande skickades för att höra om intresse fortfarande fanns för att vara 

med i studien. Efter uteblivet svar exkluderades deltagaren. Således utfördes sju 

telefonintervjuer av en av författarna. Därefter transkriberades materialet var för sig av 

författarna. Alla intervjuer kodades och namnen på deltagarna togs bort i det transkriberade 

materialet. 

 

Bearbetning och analys 

Det transkriberade materialet lästes in tills det var helt välbekant. Materialet analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Materialet delades sedan in i meningsbärande enhet, 

kondenserad enhet, kod, subkategori och sedan till en övergripande kategori (tabell 1) 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna diskuterade kontinuerligt innehållet 

med varandra i syfte att försäkra att data tolkats objektivt. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

enhet  

Kod Subkategori Övergripande 

kategori 

#1 A, väldigt lite ska jag säga 

(aa) för att jag hade ganska 

ont (aa) och han sa att jag 

skulle trappa ut på egen hand. 

Så jag visste inte hur ska jag 

trappa ut det var ju är 

starka… tabletter. 

Hade fått starka 

opioider och 

visste inte hur 

hen skulle 

trappa ut dem 

Ovisshet  Läkemedel Otillräcklig 

information 

 

 

Därefter delades materialet in i domäner, kategorier och teman. Efter innehållsanalysen 

identifierades delar av texten som hade tydligt framkommande innehåll. Dessa delar 

benämndes domäner. Vidare identifierades kategorier vilket innebär en samling av ett 

material som utåt sett är olika och inåt sett är lika, kategorierna ger svar på frågan vad. Och 

slutligen identifierades tema som innefattar författarnas tolkning av det dolda budskapet som 

läses mellan raderna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Subkategorier presenteras inte i resultatet utan utgör en del av analysens arbetsmaterial. 

Studiens resultat presenteras genom att kort beskriva de identifierade domäner, kategorier i 
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relation till studiens syfte. Slutligen användes patienters citat i syfte att bekräfta och ge 

exempel på identifierade teman. Författarna arbetade hela tiden med texten och ifrågasatte och 

diskuterade vad som hade sagts för att minska bias i deras förförståelse.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med CODEX (2015a; 2015b) är det forskarens ansvar att se till att forskning utförs i 

enlighet med yrkesetik, är av god kvalitet och baseras på beprövad vetenskap. Studien har 

strävats efter att utföras i enlighet med CODEX. Detta gjordes genom ett utarbetat 

informationsbrev (bilaga 3) som skickats till alla deltagare och som innehöll information om 

forskningssyftet, metoder som användes, vem som var ansvarig för forskningen, att det var 

frivilligt att medverka i forskningen samt att medverkan kunde avbrytas när som helst utan att 

behöva ange några anledningar till detta. All insamlad data förvarades på ett säkert och låst 

ställe och har efter studiens färdigställande förstörts.  

 

RESULTAT 

Efter innehållsanalysen utförts identifierades två domäner: information och otillräcklig 

information. Kategorier svarade på vad deltagarna hade fått tillräcklig eller otillräcklig 

information om. Känslor som uttryckts i och med den information som givits, sorterades 

under teman, och på så sätt kan det beskrivas hur informationen påverkat deltagarna 

känslomässigt (tabell 2). 

 

Tabell 2. Identifierade domäner, kategorier och teman.  

Domäner  Kategorier  Tema 

INFORMATION  Aktivitet 

Hjälpmedel  

Känslor och krisreaktioner  

Läkemedel  

Nedtrappningsschema r/t starka opioider 

Samordning  

Skada  

Uppföljning  

Känsla av att vara 

införstådd 

Tillfredsställelse  

Trygghet  

 

OTILLRÄCKLIG 

INFORMATION  

Aktivitet  

Hygien  

Besvikelse  

Missuppfattning  
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 Infektionstecken  

Läkemedel och biverkningar 

Känslor, krisreaktioner  

Nedtrappningsschema r/t starka opioider 

Normalt läkmönster  

Skada 

Smärta 

Stöd/var vända sig för mer hjälp 

Sårvård  

Uppföljning och återbesök  

Oro  

Osäkerhet  

Ovisshet  

Önskan om mer 

information  

 

Information 

Resultatet av denna studie har visat att en del traumapatienter fått muntlig information (tabell 

2). Det har även framkommit att en del traumapatienterna även fick skriftlig information 

gällande skada, mediciner, återbesök samt övningar från sjukgymnast.  

 

Den information som deltagarna fick inför hemgång bidrog till att de kände sig införstådda, 

tillfredsställda och trygga och som framkommit i tre respektive teman.  

 

Känsla av att vara införstådd 

De deltagare som hade fått information om sin skada, samordning, uppföljning och vidare 

behandling uttryckte en förståelse med den informationen de fått och det hälsotillstånd de var 

i vid utskrivning från sjukhuset. De visste även vad de kunde förvänta sig och hur det skulle 

gå efter att de kommit hem.  

 

“så har vi haft ett möte [...] med läkare, sjuksköterskor, kurator och sådär, sjukgymnast och arbetsterapeut och 

om vad som ska hända när jag blir utskriven”. 

 Deltagare 3 

 

“jag skulle ju ta morfin och det skulle ju trappas ner varefter och jag fick ju ett schema, vadheterdet där det stod 

precis... jag skulle ta morfin och alvedon och så”.   

 Deltagare 6  
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Tillfredsställelse  

Att deltagaren har fått information har bidragit till en känsla av tillfredsställelse, och nöjdhet 

över den informationen som har givits. På en fråga om deltagaren var nöjd med den 

information som givits blev svaret följande: 

 

“Naej, jag tycker informationen var bra. Det tycker jag [...] det gick bra, [...] jo, jag är jättenöjd.”  

 Deltagare 5 

Trygghet 

Känsla av trygghet har åstadkommits tack vare informationen som givits till deltagarna om 

stöd och kontakter samt om dess tillgänglighet i fall det skulle behövas. 

 

“Ja! Alltså jag kan ju ringa till kuratorn om jag skulle känna att jag skulle vilja göra det jag har inte behövt att 

göra det men jag vet ju att jag kan om jag skulle vilja ha nån om jag skulle behöva träffa”. 

 Deltagare 3 

 

Ett exempel på hur andra patienter kan känna trygghet i sin utskrivning ger deltagare tre även 

ett exempel på. 

 

“om du tänker med utskrivningen så, att dom [traumapatienter] inte ska vara rädd att höra av sig till sjukhuset 

igen om det är något som dom undrar över och så kan vara bra det kan vara det”. 

 Deltagare 3 

 

Otillräcklig information  

Det framkommit att vissa deltagare fått otillräcklig information (tabell 2). Dessa deltagare 

kände sig osäkra på vad det var som gällde, uttryckte missnöje, osäkerhet och önskan om mer 

information. Således identifierades följande teman besvikelse, missuppfattning, oro, ovisshet, 

osäkerhet och önskan om mer information.  

 

Besvikelse  

Bristfällig kommunikation om vilka som arbetar och deras olika yrkesroller och vad som ska 

göras bidrog till en slags besvikelse. Även besvikelse i att inte få den hjälp som deltagaren 

kände att hen behövde.  

 

”Det var ju ändå trauma… det var inte någon som pratade med mig om hur jag mådde eller kände…” 

 Deltagare 1 
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Missuppfattning  

Det faktumet att deltagaren inte fick någon information om vem som skulle göra vad bidrog 

till missuppfattning och missförstånd om vem som har ansvaret och hur den fortsatta vården 

skulle yttra sig.  

 

I: “Fick du veta då hur länge skulle du ta tabletterna och så? 

D: Nej, jag fick inte veta någonting [...] det skulle vara en husläkare här klara ut… men den husläkaren han 

fanns inte alls. 

I: Var det då meningen att du skulle ta kontakt med den husläkaren eller var det sjukhuset, vet du det? 

D: Nej, det förutsätt jag det är sjukhuset, det är… jag har ju ingen möjlighet och göra och greja med det. De 

skulle väl... Jag trodde att de skulle ta kontakt med honom och så lämna mig över till honom, men de har aldrig 

snackat med honom.”  

 Deltagare 2 

Oro 

En annan känsla som framkom var oro, att inte riktigt veta vad som var normalt och när det 

var tillfälle att söka hjälp. En av deltagarna uttrycker det så att hen inte fått mer information 

än att vara observant på rodnaden vid utskrivningen vilket ledde till oro och kontakt med 

vårdcentral. 

 

“ja dom sa ju det att det var lite rodnad och att man kunde hålla koll på det men annars, det var nog bara det 

[…] och lite rodnad där och då var det ju så att man blir ju alltid lite orolig och jag var först på vårdcentralen 

sådär och sen kom dom och kollade och dom tycke att det var helt okej”. 

 Deltagare 6 

Osäkerhet 

Bristfällig information om själva skadan, normalt läkmönster, förväntat sjukdomsförlopp och 

hur man ska trappa ut sitt läkemedel ledde till en känsla av ovisshet hos deltagarna som ledde 

till sämre förmåga att hantera sin situation.  

“om de var några restriktioner det vet jag inte … jag kunde inte böja och sträcka i foten så där … och kanske 

lite mera om vad det var som normalt eller inte… och… brukar man ha så mycket ont, brukar det vara så 

stelt…”  

 Deltagare 1  

I: “Fick du någon information om smärta eller smärtbehandling? 

D: A, väldigt lite ska jag säga för att jag hade ganska ont och han sa att jag skulle trappa ut på egen hand. Så 

jag visste inte hur ska jag trappa ut det var ju är starka… tabletter.” 

 Deltagare 1 
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Ovisshet 

Deltagarna har rapporterat att de fått både skriftlig och muntlig information från fysioterapeut 

gällande relevanta rörelseövningar. Dock framkom det att några av deltagarna fick 

otillräckligt med information gällande smärtkontroll och vidare rehabilitering. Dessutom 

bidrog brist på information om vilka som ansvarar för vilka delar av vården till en känsla av 

ovisshet och förvirring hos deltagare.   

 

“Jag låg ju och kunde inte röra mig i två månader, och det innebär att man har ju ingenting kvar i benen och 

armar va, och det var ingen som talat om hur man hur man ska träna upp sånt här, och jag vet inte vem som ska 

göra det i den här kedjan egentligen för att det är en lång kedja.” 

 Deltagare 2  

 

I: “Kände du att du fick tillräckligt mycket med information eller var det otillräckligt tycker du? 

D: Ja, eh man vet inte vad som har hänt eftersom jag fortfarande har ont då.” 

 Deltagare 7 

Önskan om mer information 

Flertalet deltagare uttryckte en önskan om mer information. En sade sig veta om vad som 

skulle komma och hade även fått skriftlig information men visste inte när och hur uppföljning 

skulle ske. Andra uttryckte sig vilja ha mer information men hade svårt att formulera vilken 

information som fattades. Likaså uttrycktes en önskan om att veta vad som är normalt och 

inte. 

“… att det skulle va smärtlindring och att det skulle röntgas och… men det fanns ju inget tidsplan (skrattar) 

någonting sådant när grejerna skulle ske.” 

 Deltagare 2 

 

“Nej, information och vad som händer om man inte känner sig bättre och sådär det är väl det man vill veta då”.  

 Deltagare 7  

 

”Ahh… lite mer om … själva skadan, vad de hade gjort… [...] och kanske lite mera om vad det var som normalt 

och inte… och… brukar man ha så mycket ont, brukar det vara så stelt… och lite mer information”. 

 Deltagare 1 

 

“Nej… lite bättre med information tycker jag nog… Om hur man kan reagera…” 

 Deltagare 1  

 

“Jag skulle vilja sitta med doktorn när jag blev utskriven men så var det inte, att man har ju ändå frågor”. 

 Deltagare 1  
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DISKUSSION 

Studiens resultat har visat att en del av de intervjuade traumapatienterna har fått information 

om aktivitet, hjälpmedel, känslor och krisreaktioner, läkemedel, nedtrappningsschema för 

starka opioider, samordning, skada och uppföljning. Det har även framkommit att vissa 

deltagare tyckte att de fått otillräckligt med information om aktivitet, hygien, 

infektionstecken, läkemedel och biverkningar, känslor, krisreaktioner, nedtrappningsschema 

för starka opioider, normalt läkmönster, skada, smärta, stöd/var vända sig för mer hjälp, 

sårvård samt uppföljning och återbesök.  

 

Resutltatdiskussion 

Det har visat sig att de deltagare som fick information som motsvarade deras 

informationsbehov var tillfredsställda med informationen vid hemgång, kände sig trygga och 

väl införstådda om vad som kommer att hända efter att de har kommit hem. Förståelse, 

tillfredsställelse och trygghet är positiva känslor som vårdpersonal ska sträva efter att 

patienter ska känna vid hemgång då det är ett viktigt steg att gå från att vara patient till att 

komma hem till sin egen bostad. Information kan ge dessa positiva känslor och således bör 

alla patienter som ska skrivas ut bli tillräckligt informerade. Däremot hade de deltagare som 

fick otillräcklig information obesvarade frågor, kände sig osäkra och oförberedda inför 

hemgång.  

 

Tidigare forskning och resultat 

Enligt tidigare forskning (Christie et al., 2016) känner sig många traumapatienter oförberedda 

inför hemgång relaterat till otillräcklig patientinformation vid utskrivningen. Detta 

forskningsresultat stämde överens med resultatet i denna studie som också visat att en del 

deltagare kände att det var svårt att komma hem på grund av osäkerhet och oro relaterad till 

otillräcklig information inför hemgång. Christie et al. (2016) beskriver också hur 

traumapatienten söker till andra vårdinstanser då otillräcklig information givits. Detta har 

även visat sig i denna studie då deltagare sökt sig till vårdcentral pågrund av oro och 

otillräcklig information vid hemgång. 

 

Studiens resultat har även bekräftat forskningsresultaten av Kempe et al. (2014) och Kellezi et 

al. (2014) om önskan från traumapatienter att få mer information, både om vården som de fått 

under sjukhustiden men också information om vad som väntar efter utskrivning. Kempe et al. 
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(2014) belyser viktiga symtom som är viktiga att känna till relaterat till sin skada och vad som 

är bra att vara observant på, samt hjälp och stöd som traumapatienter kan tillgå efter hemgång. 

Deltagare har uttryckt en önskan om att få mer information om både vård, skada och vad som 

är normalt och inte samt var de skulle söka hjälp om de skulle behöva det. 

 

Det har även framkommit i studiens resultat att deltagare önskat få mer information om 

krisreaktioner som kan uppstå efter ett trauma samt var man ska söka hjälp för det. Samma 

resultat presenterades i studier av Kellezi et al. (2014), Robertson et al. (2002) och Sleney et 

al. (2013) som kom fram till att informationen som traumapatienter uppskattar mest är om 

vanliga reaktioner efter trauma samt information om befintliga stödresurser som de kan 

använda sig av vid behov.  

 

Deltagare har beskrivit att det kan vara svårt att veta vad som är normalt eller inte, hur 

smärtlindring ska tas och trappas ut och information om skadan som de ådragit sig vid 

traumat. Även en önskan om mer information om tidsplan och planering har uttryckts. En 

deltagare sa att det kan vara svårt att ta in den information som ges på sjukhuset. I en studie 

av Kellezi et al. (2014) är detta något som traumapatienter har ett behov av att få veta, hon har 

även visat på att skriftlig information gärna kan kombineras med muntlig information. 

Caligtana menar att om traumapatienter får mer information leder det i sin tur även till en 

större delaktighet i deras vård och behandling (i Kellezi et al., 2014). 

 

I en studie av Goldsmith et al. (2016) har det framkommit att det är ganska vanligt att 

traumapatienter har smärtproblematik efter att de hade kommit hem från sjukhuset. Detta är 

relaterat till otillräcklig information om smärtlindringen som patienter får vid hemgång. 

Hon poängterar även att det är viktigt att traumapatienter som har smärtproblematik 

informeras om läkemedel som de tar för smärta, dess biverkningar och sätt att förebygga dem. 

Denna studies resultat har visat att alla deltagare hade smärtproblematik efter att de hade 

kommit hem. Det har även framkommit att den enda information deltagare i denna studie fick 

från sjukhuset vid hemgång om läkemedel var vilka läkemedel som skulle tas för smärta samt 

att en del fick ett nedtrappningsschema för starka opioider. Däremot hade ingen av deltagarna 

har fått information om vanliga biverkningar av starka opioider samt hur de kunde förebygga 

dess uppkomst. Det är viktigt att traumapatienter är införstådda om smärtlindringen och dess 

biverkningar och förebyggande åtgärder eftersom avsaknad av sådan information kan leda till 

sämre livskvalitet hos traumapatienter.  
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Sammanfattningsvis, kan det konstateras att denna studies resultat har bekräftat tidigare 

forskning inom samma område. Tydlig och saklig information kan vara viktig för att 

traumapatienter ska känna sig förberedda inför hemgång. Tidigare studier har visat på samma 

informationsbehov som deltagare i denna studie uttryckte önskan om. Därmed kan det sägas 

att de kategorier deltagare fick information och otillräcklig information om har visat sig att 

överensstämma med vad den tidigare vetenskapen kommit fram till. 

 

Teoretisk utgångspunkt och resultat  

Antonovskys salutogena perspektiv på människans hälsa utgår ursprungligen utifrån 

frågeställningen om varför vissa människor hanterar svårbemästrade situationer bättre och 

upplever bättre hälsa (Langius-Eklöf, 2013). Enligt Antonovsky ligger svaret i en känsla av 

sammanhang, KASAM.  Förmåga att hantera påfrestande situationer utgår från att en 

traumapatient ser struktur i händelserna, den nya miljö som hen befinner sig i efter traumat 

(uppfattar situation som begriplig), vet vilka verktyg som finns för att klara av den (uppfattar 

situation som hanterbar) och har en känsla av att kunna påverka (upplever den som 

meningsfull) (Langius - Eklöf, 2009). 

 

Resultaten från denna studie kan diskuteras utifrån teorin om KASAM och Fawcetts 

metaparadigm (Antonovsky & Elfstadius, 2005; Fawcett & Desanto-Madeya, 2013). I svaren 

som deltagarna bidragit med har det tydligt framkommit vilka känslor en informerad patient 

respektive otillräckligt informerad patient kan uppleva. Dessa kan lätt appliceras i 

Antonovskys modell om känsla av sammanhang. En patient som har fått information har mer 

troligen begriplighet, hanterbarhet och då även en meningsfullhet. En otillräckligt informerad 

patient har inte nödvändigtvis alla delar, en otillräckligt informerad patient kan sakna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i situationen.  

 

De teman som identifierades i den här studien såsom känsla av att vara införstådd, 

tillfredsställd och trygg kan möjligtvis bidra till att patienten har begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet och således har hög KASAM, och en bättre förmåga att klara av en 

påfrestande situation och har förutsättningar till bättre hälsa. Däremot har de identifierade 

teman som besvikelse, missuppfattning, oro, osäkerhet, ovisshet och önskan om mer 

information betytt att deltagare kan ha saknat begriplighet, följaktligen hanterbarhet och 
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meningsfullhet. Detta kan i sin tur leda till låg KASAM, sämre förmåga att hantera en 

situation som trauma medfört och till sämre upplevd hälsa.  

 

Genom att använda sig av Antonovskys teori om känsla av sammanhang med fokus på 

Fawcetts metaparadigm skulle omvårdnad av traumapatienter baseras på sättet att se 

människan ur ett helhetsperspektiv och riktas mot att skapa en god miljö genom att hjälpa 

traumapatienter att anpassa sig till sin situation efter trauma genom arbeta för att göra denna 

situation begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky & Elfstadius, 2005; Fawcett & 

Desanto-Madeya, 2013). Detta kan åstadkommas genom saklig och tydlig information som 

kan ges till traumapatienter vid utskrivningen. En sjuksköterska som arbetar efter KASAM 

arbetar således för att patienten ska känna en känsla av sammanhang, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och det i sig leder till en mer införstådd, tillfredsställd och 

trygg patient vilket i sin tur kan leda till en bättre upplevd hälsa.  

 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter  

I denna studie intervjuades både kvinnor och män mellan åldrarna 21-83 år, dessa hade varit 

utsatta för olika trauman och hade således en varierad skadebild. Detta har givit en bredare 

bild av information som traumapatienter har fått vid utskrivning från sjukhuset vilket kan ses 

som en styrka. Ännu en styrka i studien är att den studerar traumapatienters upplevelse av 

information inför hemgång och vilken information de tycker är viktig. Det finns inte så 

mycket forskning inom detta område och därför kan resultatet av denna studie bidra till en 

ökad förståelse för vilken roll patientinformation spelar för traumapatienter. Ytterligare en 

styrka är att studien skulle kunna vara ett slags bidrag till ett pågående projekt om 

värdebaserad traumavård på Akademiska sjukhuset baserad på bland annat traumapatienters 

upplevelse av vården.  

En svaghet kan vara att författarna inte hade så stor möjlighet att påverka urvalet och att 

urvalet var litet. En ytterligare svaghet kan vara att alla intervjuer utfördes samma dag, varpå 

tid till reflektion och analys av det insamlade materialet samt nödvändiga justeringar av frågor 

och intervjumetodik inte var möjligt inför nästkommande intervjuer. Likaså kan det ses som 

en svaghet att intervjuaren inte tidigare hade utfört telefonintervjuer. En annan svaghet skulle 

kunna vara att efter innehållsanalys utförts, diskuterade författarna innehållet och kom fram 

till slutsatsen att en av frågorna i intervjuguiden, “tycker du att du fått tillräckligt med 

information?”, var svår att svara på. Det kan även vara svårt för deltagarna att veta vilken 
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information som är viktigt för dem att veta utifrån vårdpersonalens perspektiv. En del 

deltagare har på frågan om vilken information som skulle ha givits till dem svarat på denna 

fråga med ovisshet.  

 

Trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet överförbarhet och delaktighet 

Studiens trovärdighet bedöms efter giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet, är 

dessa av god kvalitet bedöms studien även ha en god trovärdighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).   

 

Studien kan bedömas vara giltig eftersom urval av deltagare var blandat, det var en variation 

mellan skador, ålder, kön och tid spenderad på sjukhus efter trauma. Likaså kan studiens 

giltighet visas med citat vilka användes i resultatdelen. Dessutom kan studien bedömas som 

giltig utifrån uppnådd mättnad, då information om det som i denna studie har valts att 

beskrivas som kategorier var återkommande i flera av intervjuerna, likaså identifierade teman 

och domäner.  Tillförlitlighet uppnåddes genom utförlig beskrivning av analysprocessen, 

vilken kan läsas i metod. Författarna har olika bakgrund och erfarenheter, detta har berikat 

analysprocessen. Den insamlade datan har kontinuerligt diskuterats och reflekterats över i 

syfte att minimera risk för bias. Det har strävats efter att göra studien överförbar genom att 

utförligt beskriva önskat urval av deltagare genom användandet av en stadgad definition av 

multitrauma. Inklusions- och exklusionskriterier för urval av deltagare har även utförligt 

beskrivits för studien, deltagarnas ålder och kön har presenterats i resultatdelen. Dessutom har 

datainsamlingsmetod och analys beskrivits så detaljerad som möjligt i metoddelen i syfte att 

studien skulle kunna replikeras. Hur intervjuerna utfördes är även beskrivet så utförligt som 

möjligt i metoddelen. Intervjuaren har i telefonintervjuerna försökt att föra samtalet framåt 

och inte försökt styra, dock varierade deltagarnas möjlighet att beskriva deras behov i 

intervjun och varje intervju hade sin individuella samtalsrytm. Således kan det sägas att 

intervjuarens delaktighet var måttlig. Författarnas förförståelse har både varit till fördel och 

nackdel då det fanns en förståelse för vilka skador och frågor som kan uppkomma vid trauma. 

Dock kan denna förförståelse ha varit en nackdel vid frågor om vilken information som är 

viktig då det kunde vara svårt för deltagare att formulera vilken information de velat ha 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Studiens trovärdighet bedöms som god utifrån det faktumet att giltighet och tillförlitlighet har 

varit goda. Överförbarheten har beskrivits så att kommande studier skulle kunna göras på 

samma vis som denna. 

 

Etiska perspektiv och professionens roll  

Sjuksköterskans ansvar och fokus är först och främst riktat till människor som är i behov av 

vård. Sjuksköterskan arbetar utifrån International Council of Nurses etiska perspektiv med 

dess fyra grundpelare som är att lindra, arbeta mot god hälsa, hälsofrämjande och förebygga 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det kan även påstås att genom att följa de 

fyra grundpelarna utformar sjuksköterskan till en stor del sitt professionella arbete utifrån det 

salutogena perspektivet, dvs. att betrakta hälsa som en resurs och arbeta för att bevara och 

främja patientens hälsa (Langius - Eklöf, 2013). Sjuksköterskan har god kännedom i de 

mänskliga rättigheterna och respekterar de individer och familjer som hen vårdar. Hen arbetar 

också för att främja den sårbares situation i samhället. Sjuksköterskan värnar patientens 

rättigheter, värdighet och säkerhet. Sjuksköterskan arbetar för ett öppet klimat som främjar till 

samtal och dialog. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är även att se till så att patienten 

förstår och får tillräckligt med information om hens hälsotillstånd (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Begriplighet kan åstadkommas genom att sjuksköterskan 

förmedlar en saklig och tydlig information till patienter och försäkrar sig om att patienten är 

införstådd. Hanterbarhet kan frambringas genom att ge patienten stödjande resurser. En 

sjuksköterska är en resurs i sig själv och kan förmedla stöd och bidra till en känsla av 

trygghet. Meningsfullhet kan åstadkommas genom att sjuksköterskan motiverar patienten till 

delaktighet och visar sitt eget engagemang till att vårda (Langius – Eklöf, 2009). 

 

Forskningsetiska överväganden  

För att skydda deltagarnas integritet var det specificerat i informationsbrevet att deltagarnas 

medverkan i studien var frivillig och att deltagare kunde avbryta sin medverkan när som helst 

samt att ingenting som deltagarna sade kunde påverka deras framtida eller nutida vård 

(CODEX 2015b).  

 

Det har även reflekterats över etiska övervägandena såsom vad som kunde upplevas som 

positivt respektive negativt med studien. Det kunde exempelvis vara en positiv upplevelse att 

bli kontaktad i efterhand och få prata om hur upplevelsen efter traumat var. Dessutom kunde 

det upplevas som positivt med en studie som belyste traumapatienters behov av information. 
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Samtidigt kunde det vara en negativ påminnelse av traumat och upplevas tidskrävande. 

Studiens resultat har visat att ingen av deltagarna uttryckte någon svårighet i att prata om sin 

vård som traumapatienter på sjukhuset och att de även tyckte att det varit positivt att 

sjuksköterskestudenter skriver om detta.  

 

Därutöver är vinsten med denna studie att den önskar vara till nytta för individ, samhälle och 

vård genom att belysa behovet av saklig och tydlig information till denna komplexa 

patientgrupp vid hemgång och informationens betydelse i sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete.  Det har visat sig i denna studie, likasom Christie et al. (2016) har sett i sin studie att 

om traumapatienten inte får tillräckligt med information så söker sig hen till andra 

vårdinstanser. Likaså har Moore et al. (2014) även visat på att många traumapatienter 

återinläggs på sjukhuset. Om traumapatienten skulle få bättre och mer utförlig information 

inför hemgång skulle kanske en del återinläggningar och behov av att söka annan vård och 

information minska. Således skulle kostnaderna kunna minska och även kunna bidra till en 

kvalitetshöjning av vården. Information inför hemgång till traumapatienter skulle i sådant fall 

vara en samhällelig vinst.  

Vidare forskning 

Efter en litteraturgenomgång som genomfördes innan påbörjandet av denna studie kom det 

fram att det fattas forskning inom detta område. Den forskning som finns tyder på samma sak 

som visats i denna studies resultat. Traumapatienter är en komplex patientgrupp och 

informationsbehovet varierar. Mer forskning om vårdpersonalens åsikter om vilken 

information traumapatienter behöver skulle vara fördelaktigt för en bredare förståelse av 

information vid hemgång. Dessutom skulle det vara intressant att studera vilka faktorer som 

är av betydelse vid informationsöverföring såsom exempelvis tidsbrist, personalbrist, 

avsaknad av utarbetade rutiner på sjukhuset. Vidare det skulle vara intressant att studera mer 

ingående om informationens betydelse för patienters tillfrisknande. 
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Slutsats 

Studiens resultat visar att vissa traumapatienter önskar mer och tydligare information vid 

utskrivning. Det som främst har uttryckts är att om patienten får tillräckligt med information 

så infinner sig en känsla av trygghet, att patienten är införstådd och tillfredsställd med vården 

och den fortsatta framtiden. De patienter som får otillräckligt med information kan uppleva 

känslor av besvikelse, missuppfattning, oro, osäkerhet, ovisshet, önskan om mer information.  

 

Kliniska rekommendationer 

Denna intervjustudie visar att traumapatienter kan uppleva att de får otillräcklig information 

om aktivitet, hygien, infektionstecken, läkemedel och biverkningar, känslor, krisreaktioner, 

nedtrappningsschema för starka opioider, normalt läkmönster, skada, smärta, stöd/var man 

kan vända sig för mer hjälp, sårvård samt uppföljning och återbesök. Detta ledde till att 

deltagare kände sig oförberedda inför hemgång och mindre delaktiga i sin vård efter 

utskrivningen. Det skulle vara bra att inkludera sådan information i utskrivningssamtal med 

traumapatienter inför hemgång samt komplettera detta med skriftlig information.  
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

 

Vilket år är du född? 

 

Vi vet att du har varit patient på akademiska sjukhuset eftersom du har varit utsatt för ett 

trauma, vi vet ingenting mer än det, går det bra att fråga vilket sorts trauma du var utsatt för 

och vilka skador som du då ådrog dig? 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Vilken information fick du från avdelningen när du skrevs ut, efter ditt trauma?  Utveckla 

gärna! Mutlig skriftlig 

Sårvård?  

Smärta? 

Infektionstecken? (rodnad, värme, smärta, svullnad, feber, varbildning) 

Hygien? 

Aktivitet? (ex. lyfta tungt, träning, rörelesbegränsning) 

Mediciner/läkemedel (ex. vilka du ska ta/inte ta, biverkningar, recept) 

Känslor, krisreaktioner? 

Var du kan vända dig för att få stöd? 

Uppföljning/återbesök? 

Rehabilitering? 

Annat? 

 

2. Kände du att du fick tillräckligt med information?  

 

 

3. Vilken information önskar du att du hade fått när du blev utskriven? 

 

 

4. Om du inte fick tillräckligt med information, hur gick du tillväga? (Sjukvårdsrådgivningen 

1177, vårdcentral, akuten) 

 

5. Påverkade det dig på något sätt? (infektion, sjukskrivning, rehabilitering). 

 

 

6. Vad tycker du är viktigt att veta för människor som varit med om ett trauma gällande 

information?  

 

7. Hur mår du nu? / Hur upplever du din hälsa efter ditt trauma? 

 

8. Har du något att tillägga?  
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BILAGA 2 

 

Informationsbrev till verksamhetschef med förfrågan om att genomföra en studie  

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som ska skriva vår kandidatuppsats, vårt examensarbete om 

patientinformation till traumapatienter inför/efter hemgång. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken information traumapatienter får inför 

hemgång och om de är tillfredställda med den information som givits och om informationen 

kan förbättras.  

 

För att påbörja studien måste vi ha en skriftligt godkännande av verksamhetschef på 

respektive avdelning. Här skickar vi med vår projektplan och ansökan om tillstånd för att 

genomföra en studie inom ramen för examensarbete. 

 

 

Vid frågor kontakta någon av oss! 

 

Vänliga hälsningar 

Nadine och Ellinor 
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BILAGA 3 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i ett projekt där vi vill undersöka information till 

traumapatienter inför hemgång. 

Perioden i samband med utskrivning av patienter som har varit med om ett trauma kan vara en 

svår tid och många patienter rapporterar att de känner sig otillräckligt förberedda inför 

hemgång.  

Syftet med projektet är att undersöka vilken information traumapatienter får inför hemgång, 

och de är tillfredställda med den information som givits och om informationen kan förbättras. 

Vad innebär det för Dig? 

Din medverkan kommer att bestå i en inspelad telefonintervju. Vi ringer upp Dig den XX och 

bestämmer en tid och dag som passar att utföra intervjun på. Telefonintervjun kommer att ta 

cirka 30 minuter. 

Din medverkan är frivillig! Och Du kan närsomhelst avbryta Din medverkan. 

Dina kontaktuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och Dina svar kommer endast att 

hanteras av oss, samt vår handledare. Materialet som insamlas kommer att förvaras på ett 

säkert ställe som ingen obehörig kommer kunna ta del av. Ingenting som Du säger kommer 

eller kan påverka din framtida eller nutida vård. Efter studiens avslut kommer alla uppgifter 

och intervjuer att förstöras.  

 

Om Du undrar över något, är Du välkommen att höra av Dig till oss! 

 

Vänliga hälsningar,  

Ellinor och Nadine 

Sjuksköterskestudent: Ellinor.Bjork_Andersson.2262@student.uu.se 

Sjuksköterskestudent: Nadine.Dranichnikova.1864@student.uu.se   

Universitetsadjunkt och handledare: Ann Lögde, ann.logde@pubcare.uu.se  
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