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SAMMANFATTNING 
 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva trafikskadades 
erfarenheter av det akuta omhändertagandet, samt att pröva och utvärdera 
effekterna av en modell med uppföljande telefonsamtal från sjuksköterska 
under efterförloppet. Avhandlingen baseras på fyra delstudier. Studierna 
inkluderar bilister, cyklister samt fotgängare som fallit i trafikområde under 
åren 2002-2005. Deltagarna var i åldern 18-70 år och hade lindriga (MAIS 
1) eller icke lindriga skador (MAIS 2+).  
 
Delstudie I är en kvalitativ studie där enskilda narrativa intervjuer 
genomfördes med nio trafikskadade personer i syfte att beskriva de 
trafikskadades upplevelser av prehospital och, hospital vård samt 
rehabilitering. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. De 
intervjuades upplevelser formulerades i fyra teman; att möta tumult, att 
uppleva tillit och trygghet, att uppleva brist på trygghet och stöd, samt en 
strävan till det vardagliga livet. En lyhörd vårdgivare som gav en förståelig 
information underlättade både det akuta omhändertagandet och den 
fortsatta vården samt rehabiliteringen. 
 
Delstudie II är en tvärsnittstudie, där deltagarna (n=565) skattade hur de 
uppfattade kvalititet av vården på akutmottagningen efter en 
skadehändelse. Frågeformuläret Mini-KUPP för skattning av vårdkvalitet 
på akutmottagning användes. Det skickades hem till försökspersonerna tre 
veckor efter besöket. Resultaten visade att vårdkvaliteten skattades på den 
bättre hälften av skalan av alla tre trafikantkategorierna. I en multipel 
logistisk regressionsanalys framkom signifikanta samband mellan god 
vårdkvalitet och kort väntetid, icke lindriga skador (MAIS2+), hög ålder, 
samt hög utbildning. På frågan om hur betydelsefulla de olika faktorerna 
var, visade sig kort väntetid vara starkast associerad med uppfattningen om 
god vårdkvalitet. 
 
Delstudie III är en stratifierad och randomiserad interventionsstudie, 
omfattande 568 trafikskadade. Interventionsgruppen fick förutom sedvanlig 
trauma vård uppföljning via telefon tre veckor efter skadetillfället av 
sjuksköterska, som vid behov gav råd och stöd under 
rehabiliteringsperioden. Kontrollgruppen fick sedvanlig trauma vård. 
Bägge grupperna skattade sin hälsorelaterade livskvalitet två veckor efter 
skadetillfället (baseline), samt sex månader efter skadetillfället. Resultatet 
visade att efter sex månader skattade interventionsgruppen sig ha generellt 
högre hälsorelaterad livskvalitet än kontrollgruppen. I en subgruppsanalys 
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framkom att skillnaderna var mest uttalade för den grupp som fått råd i 
samband med telefonuppföljningen. Bilisterna var den trafikantkategori 
som uppvisade bäst nytta av telefoninterventionen med mindre 
smärtor/besvär samt mindre problem med att utföra sina huvudsakliga 
aktiviteter. 
 
Delstudie IV är en hälsoekonomisk studie, som bygger på den stratifierade 
och randomiserade interventionsstudien, omfattande 568 skadade i 
delstudie III. I studien har kostnadseffektivitetsanalys beräknats utifrån de 
kostnader som interventionen innebar, men också i förhållandet tll nyttan 
mätt i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Resultatet visade att 
telefoninterventionen var kostnadseffektiv med en ökning av 2,60 QALYs 
för den totala interventionsgruppen samt 1,54 QALYs för bilistgruppen. 
Kostnaden för QALY vinsten är lika med 16 000 kr per QALY för hela 
interventionsgruppen och för bilistgruppen 8 500 kr per QALY, vilket 
utifrån Socialstyrelsens riktlinjer får anses vara en låg kostnad per QALY.  
 
Konklusion: En lyhörd vårdgivare som också ger god information kan 
ingjuta trygghet och tillit. För att generellt förbättra vårdkvaliteten på en 
akutmottagning bör framförallt kort väntetid eftersträvas, liksom förbättrat 
omhändertagande av lindriga skadefall. Tillgång till en rådgivande och 
stödjande sjuksköterska i efterförloppet har en potential att förbättra den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Denna intervention är även kostnadseffektiv. 
 
Nyckelord: trafikskador, vårdkvalitet, akutmottagning, telefonintervention, 
hälsorelaterad livskvalitet, kostnadseffektivitet, QALY, patienterfarenhet. 
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SUMMARY IN ENGLISH  
 
The overall aim of this thesis was to describe experiences of emergency 
treatment among people injured in traffic accidents, and to test and evaluate 
the effects of follow-up telephone calls from a nurse during the subsequent 
phase. The thesis is based on four sub-studies of motorists, bicyclists, and 
pedestrians who had fallen in traffic during the years 2002-2005. The 
participants were aged 18 to 70 years old and had minor (MAIS 1) or non-
minor (MAIS 2+) injuries. 
 
Sub-study I was a qualitative study in which individual narrative interviews 
were conducted with nine persons who had sustained traffic injuries. The 
aim of this study was to describe the injured individuals’ experiences of 
pre-hospital and hospital care and subsequent rehabilitation. The interviews 
were analysed using content analysis, and the experiences of the 
interviewees were formulated into four themes: facing commotion, 
experiencing trust and security, lacking security and support, and struggling 
to return to everyday life. The results showed that a sensitive caregiver who 
provides comprehensible information facilitates both the emergency 
treatment and the subsequent period of care and rehabilitation. 
 
Sub-study II was a cross-sectional study in which the participants (n=565) 
estimated their perceptions of the quality of care in the accident and 
emergency department (A&E) after an injury event. The Mini-KUPP 
(“Quality from the Patient’s Perspective”) questionnaire was used to 
estimate quality of care at the A&E. The questionnaire was posted to the 
subjects’ home addresses three weeks after the visit to the A&E. The 
results showed that the quality of care was scored on the top half of the 
scale by all three road user categories. In a multiple logistic regression 
analysis, significant connections emerged between good quality of care and 
a short waiting time, non-minor injuries (MAIS2+), higher age, and higher 
levels of education. The factor most closely associated with the perception 
of good quality of care was a short waiting time. 
 
Sub-study III was a stratified and randomised intervention study including 
568 injured persons. In addition to modern trauma care, the intervention 
group received follow-up via telephone, three weeks after the injury, by a 
nurse who provided advice and support during the rehabilitation period. 
The control group received modern trauma care but no follow-up. Both 
groups estimated their health-related quality of life two weeks (baseline) 
and six months after the injury. After six months, estimates of health-

 7



related quality of life were generally higher in the intervention group than 
in the control group. A sub-group analysis found that the differences were 
most pronounced for the group who had received adequate advice in 
connection with the telephone follow-up. Of the three road user categories, 
the motorists gained the greatest benefit from the telephone intervention, 
with milder problems with regard to pains/difficulties and essential 
activities. 
 
Sub study IV was a health economic study. The calculations were built on 
the results from study III (n=568). A cost utility analysis was performed, 
including the costs for the intervention and the QALYs gained. The results 
showed that the telephone intervention was cost-effective. The total gain in 
the intervention group was 2.60 QALYs, while the car occupants gained 
1.54 QALYs. The cost per QALY gained was 16 000 SEK overall and 8 
500 SEK for car occupants.  
 
Conclusion: A sensitive caregiver who also provides good information can 
instil security and trust in the patient. For the purposes of generally 
improving the quality of care in an A&E, the aim above all should be a 
short waiting time, but the treatment of minor injuries should also be 
improved. Access to a supportive nurse who is able to provide advice 
during the subsequent phase has the potential to improve health-related 
quality of life in a cost-effective way.  
 
Key words: traffic injuries, quality of care, accident and emergency 
department (A&E), telephone intervention, health-related quality of life, 
cost-effectiveness, QALY, patient experience.  
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FÖRORD 
 
I mitt arbete som sjuksköterska inom olika delar av akutsjukvården, mötte 
jag under årens lopp många patienter och deras anhöriga i olika former av 
vårdmöten. Vad innebär då ett vårdmöte ifrån patientens perspektiv inom 
akutsjukvård ? Många gånger har jag undrat hur det har gått för de patienter 
som jag mött och om hälso och sjukvården kunnat ge ett annorlunda, och 
bättre omhändertagande. 
 
Under min tid som vårdutvecklare, fick jag en rapport om trafikskadades 
upplevelser av hälso och sjukvården samt livet efter skadehändelsen i min 
hand (Cedergren & Bylund 2002). Denna satte fart på tankar och idéer, och 
blev på så sätt startpunkten för min forskning inom detta viktiga område.  
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BAKGRUND 
 
Förekomst av trafikskador 
Trafikolyckor är en vanlig orsak till att personer drabbas av mer eller 
mindre omfattande skador ibland med dödligt utgång. Fordonsrelaterade 
skadehändelser dödar globalt sett 1,2 miljoner människor per år och skadar  
50 miljoner människor (WHO 2004). Dessa skadehändelser beräknas totalt 
stå för 2,1% av den globala mortaliteten, där låg och medelinkomstländerna 
beräknas stå för 85% av skador med dödlig utgång. Ökningen av 
trafikolyckor framtill 2020 skattas globalt medföra att dessa blir den tredje 
ledande orsaken till funktionsnedsättning efter hjärt och kärlsjukdomar 
samt depression (Peden et al. 2004). Fordonsrelaterade skadehändelser i 
Sverige medför att ca 12 000 personer per år är i behov av sluten vård, 
medan det stora flertalet som söker en akutmottagning efter trafikskada har 
lindriga skador och kan behandlas inom öppen vård (Larsson 2007). I 
Umeå skadas årligen 1,4 per 100 innevånare i trafikmiljö (Björnstig et al. 
2006). Av de som skadas i trafikmiljö utgörs de tre största grupperna av 
bilister, cyklister och fotgängare som skadats i exempelvis fallolyckor i 
trafikmiljö (Statens institut för kommunikationsanalys, 2006:31).  
 
Kostnader för trafikskador 
De ekonomiska kostnaderna för trafikolyckor är globalt sett enormt stora. 
Beräkningar har visat att kostnaden för låg och medelinkomstländer ligger 
på mellan 1-1,5% av bruttonationalprodukten och för höginkomstländer är 
siffran 2% (Jacobs et al. 2000). I Sverige beräknas betalningsviljan för att 
förhindra ett dödsfall i trafiken vara cirka  20 miljoner kronor, drygt 3 
miljoner för att undvika en genomsnittligt svår personskada, samt cirka 300 
000 kronor för en lindrig personskada. Dessa värden ligger i sin tur till 
grund för Vägverkets värdering av dödsfall och skador vid 
investeringsbeslut (Persson et al. 2000). Trafikskadades vårdkonsumtion, 
arbetsfrånvaro och hälsoförluster har beskrivits i en rapport ifrån 
Universitetssjukhuset i Lund med närmare 700 trafikskadade som 
beräkningsgrund. Resultaten visade att för en svår personskada utgjordes 
den genomsnittliga vårdkostnaden till cirka 58 000 kr och den 
genomsnittliga arbetsfrånvaron beräknades kosta drygt 30 000 kr 
(Berntman et al. 1999). 
 
Konsekvenser av trafikskador 
Flera studier har visat att personer som skadats i trafikmiljö drabbas av 
fysiska besvär, som exempelvis smärta och/eller psykiska besvär, som 
rädsla för att göra nya resor, allmän oro och ångest (Andersson et al. 1997, 
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Andersson et al. 1994, Kahn et al. 2003, Mayou & Bryant 2001). Tidigare 
studier har även visat att efter en trafikskada minskade de skadades sociala- 
och fritidsaktiviteter (Anke et al. 1997, Anke & Fugl-Meyer 2003) och 
även deras arbetskapacitet (Andersson et al. 1997, Andersson et al. 1994, 
Anke et al. 1997). Dessutom kan den skadade också drabbas av 
ekonomiska förluster efter olyckan (Anke & Fugl-Meyer 2003, Ehlers et al. 
1998, Mayou & Bryant 2003, Mayou et al. 1993, Mayou et al. 2001). 
 
Enligt flera författare är det inte endast skadans allvarlighetsgrad som 
avgör hur framtiden blir för den skadade (Andersson et al. 1997, Mayou & 
Bryant 2001, 2002, 2003). Tidigare forskning har visat att även lindriga 
skador kan orsaka långvariga effekter av såväl fysisk som psykisk karaktär. 
Mayou & Bryant (2001) rapporterade att efter ett år skattade 45 % av de 
lindrigt skadade deltagarna i studien fysiska besvär och 32 % psykiska 
problem. Dessutom var problemen betydligt större än förväntat utifrån den 
kroppsliga skadan. Ottosson et al. (2005) har studerat återhämtningen efter 
en lindrig trafikskada och funnit att återhämtningen fördröjdes av bland 
annat låg utbildningsgrad och arbetslöshet. Trots att skadade i trafikmiljö 
drabbas av såväl fysiska som psykiska besvär har forskningen de senaste 
åren främst fokuserat på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Beck & 
Coffey 2007, Fuglsang et al. 2004, Fullerton et al. 2001, Holbrook et al. 
2005, Holbrook et al. 2002, Koren et al. 1999, Koren et al. 2001, Wang et 
al. 2005).  
 
Vårdkvalitet 
Vårdkvalitet har diskuterats och beskrivits på olika sätt ända sedan antiken 
(Reerink 1990). Donabedian (1990) påpekar att en god hälso och sjukvård 
skall vara effektiv, men också verkningsfull för patienten. Prestationen av 
vården skall vara kopplad till kostnad. Patientens och anhörigas önskningar 
och behov skall så långt som möjligt mötas, samt att den vård som ges skall 
vara rättvis samt etiskt försvarbar. För att kunna mäta kvalitet i vården 
delade Donabedian (1988) upp vårdkvalitet i tre delar: (i) struktur; vilket 
innefattade personalens utbildning, erfarenheter och egenskaper, men också 
ledning, arbetsfördelning, regler rutiner samt den fysiska miljön, (ii) 
process; vilket innebar en bedömning av patienternas behov av vård, 
planering, genomförande, uppföljning, samt utvärdering av vården, (iii) 
resultat; vilket innebar att patientens kunskap om sitt tillstånd var bättre än 
vid ankomsten, samt att patienten var nöjd med ordination och behandling.  
 
Eftersom vårdkvalitet ofta diskuteras i hälso och sjukvården bör man 
beakta att läkare, sjuksköterskor och patienter uppfattar vårdkvalitet utifrån 
olika perspektiv (Calltorp 1996, Williams 1998). Läkare och sjuksköterskor 
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refererar vanligen till hur väl de behandlar patienten (Donabedian 1980), 
medan patienten ofta refererar till hur väl personalen förmått möta deras 
specifika behov (Donabedian 1980, Oermann & Templin 2000, Perucca 
2001). Cambell et al. (2000) menade att en definition ur patientens 
perspektiv var om den vård som de behövde var tillgänglig samt om den 
var effektiv. Andra författare menar att patienternas berättade eller skattade 
tillfredställelse av den vård de erhållit är ett bra mått på vårdkvaliteten 
(Cleary & Mc Neal 1988, Davis & Duffy 1999, Johansson et al. 2002, 
Vuori 1991).  
 
Flera teoretiska och empiriska modeller som beskriver vårdkvalitet ur 
patientens perspektiv har utarbetats. Larrabee (1996) har utvecklat en 
teoretisk modell där patienten och dennes familj var jämställda med 
vårdgivaren med avseende på hur vården av patienten skulle genomföras 
och utvärderas. Attree (1996) i sin tur utvecklade en modell genom att 
undersöka grundstenarna i vårdkvalitet och sambanden dem emellan. 
Donabedian (1980) skapade en modell där patienters önskemål kunde delas 
in i tre ömsesidigt beroende domäner; en god teknisk vård, en god 
mellanmänsklig vård, samt tillfredsställande bekvämligheter i vårdmiljön. 
De empiriska modellerna (Hiidenhovi et al. 2001, Wilde et al. 1993) 
grundar sig på patientintervjuer och analys med kvalitativa metoder. Den 
modell som beskrivs av Hiidenhovi och medarbetare (2001) visar att god 
vård är en interaktiv flerdimensionell handling utförd av personal vid ett 
visst tillfälle. Dimensionerna i modellen består av professionell kompetens, 
att vara aktivt närvarande i situationen, att ge en förståelig information, 
samt att vara tillmötesgående. Wildes modell (1993) utgår från att 
kvaliteten i vården omfattar patienternas möte med den existerande 
strukturen, men också deras normsystem, erfarenheter och förväntningar. 
Modellen består av fyra inbördes dimensioner; medicinsk-teknisk 
kompetens, identitetsorienterat förhållningssätt, fysisk-tekniska 
förutsättningar, samt socio-kulturell atmosfär. I modellen är patienternas 
önskemål när det gäller sin vård uppdelade i både en rationell aspekt och en 
human aspekt. För den rationella aspekten önskar patienten att 
vårdorganisationen skall tillhandahålla medicinsk-tekniskt kompetent 
personal (personrelaterade kvaliteter) och de fysisk-tekniska förutsättningar 
som patienten är i behov av (fysiskt-administrativt miljömässiga kvaliteter). 
Vad gäller den humana aspekten önskar patienten att vårdorganisationen 
skall tillhandahålla personal som har ett identitetsorienterat 
förhållningssätt (personrelaterade kvaliteter) och en gynnsam socio-
kulturell atmosfär (fysiskt-administrativt miljömässiga kvaliteter). 
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I föreliggande avhandling används Wilde´s modell för att studera 
vårdkvalitet (delstudie II).  
 
Patienters upplevelse  
och erfarenheter av akutvård 
Till en akutmottagning söker patienter med olika sjukdomar och skador, 
som skiljer sig med avseende på allvarlighetsgrad, vilket innebär att 
omhändertagandet prioriteras olika. Dessutom är mötet på en 
akutmottagning ofta kortvarigt och beslut om vård och behandling måste 
många gånger fattas omgående (Sheehy 1998). Landets akutmottagningar 
är ansvariga för att tillgodose en god vårdkvalitet till de hjälpsökande 
oavsett sjukdomens/skadans allvarlighetsgrad. I en utvärdering av 
vårdkvaliteten på akutmottagningar konstaterade Pelikka et al. (2003) att 
den tid som patienterna fick vänta på läkarundersökning hade betydelse för 
hur besöket upplevdes. Tidigare studier har även visat att väntetid hade 
samband med hälso och sjukvårdens prioritering. Patienter som 
prioriterades utifrån angelägenhetsgrad (triage) var mer nöjda med 
omhändertagandet jämfört med patienter som inte prioriterades (Boudreaux 
et al. 2004a, Boudreaux et al. 2004b, Hansagi et al. 1992). Det var inte 
bara den faktiska väntetiden, som hade betydelse. Cross et al. (2005) 
rapporterade i en kvalitativ studie att lågt prioriterade patienter var inställda 
på att vänta, dock efterlyste de mer information och förklaringar till varför 
de fick vänta. Även Nyström et al. (2003) har i en intervjustudie funnit att 
patienter som var lågt prioriterade också upplevde sig bortglömda. De var 
också rädda för att bli helt åsidosatta ifall de påkallade personalens 
uppmärksamhet. Cooke et al. (2006) betonar att oavsett prioriteringsgrad så 
var en kontinuerlig uppdatering under väntetiden viktig för patienten. 
Betydelsen av väntetid har också påpekats av Fry et al. (2003) vilken 
visade att patienter lämnade akutmottagningen utan undersökning på grund 
av långa väntetider. Av dessa patienter sökte 70% förnyad kontakt inom 24 
timmar. Vidare rapporterade Arendt et al. (2003) via telefonintervjuer med 
patienter som lämnat akutmottagning utan läkarundersökning, att de hade 
önskat mer information både om den skattade väntetiden, men också att 
möjligheter till en tämligen omedelbar bedömning och behandling av 
lättare skador hade funnits.   
 
Förutom ett snabbt omhändertagande har även smärtstillande åtgärder 
betydelse för en god vård (Muntlin et al. 2006, Pelikka et al. 2003). I 
Pelikka och medarbetares (2003) studie framkom också att information om 
händelseförloppet och patienternas delaktighet i vården hade betydelse för 
upplevelsen av god omvårdnad. Även andra studier har uppvisat ett positivt 
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samband mellan personalens kompetens och patienternas tillfredsställelse 
med vården (Baldursdottir & Jonsdottir 2002). I en studie av Goldwag´s et 
al. (2002) framkom också att patienter som skattade dålig hälsa och 
språksvårigheter upplevde sämre vårdkvalitet jämfört med dem som 
skattade god hälsa och inte hade några språksvårigheter. I en studie i 
Sverige skattade patienterna på akutmottagning sin vårdkvalitet, som 
relativt god. Emellertid fanns områden vilka patienterna var missnöjda 
med. Dessa områden innefattades bland annat av att sjuksköterskan inte 
brydde sig om patientens situation, att inte tillräcklig information om 
patientens egen vård gavs och huruvida presentation av ansvarig läkare 
gavs (Muntlin et al. 2006). 
 
Patienter som besöker en akutmottagning på grund av ett eller flera 
trauman är ofta rädda och chockade vid ankomsten till akutmottagningen 
(Hobgood et al. 2002). I en kvalitativ studie av O´Brien & Fothergill-
Bourbonnais (2004) beskrev patienterna att deras utsatthet minskade när 
personalen uppvisade god kompetens och ett gott bemötande i form av en 
lättförståelig information, beröring, och ett anpassat röstläge gavs. I en 
studie av Wiman et al. (2007) beskrev patienter med lindrigare skador att 
ett gott möte med personalen uppstod när vårdgivarna gav både ett gott 
medicinsk tekniskt omhändertagande, samt var uppmärksamma på 
patientens psykosociala behov. 
 
För trafikskadade personer framkom i en rapport av Cedergren & Bylund 
(2002) att ett gott omhändertagande ofta skedde på skadeplatsen. 
Omhändertagandet präglades av empati och synliggörande av den enskilde 
individen. Under vårdtiden, på akutmottagning och vårdavdelning saknade 
den skadade stöd, information och samtal. Dessutom lämnades patienterna 
ensamma och hade behov av bearbetning av det inträffade. Efter 
utskrivning fanns en stor osäkerhet hos de trafikskadade om vart de skulle 
vända sig om svårigheter uppstod. De önskade också en personlig kontakt 
att vända sig till vid behov. I en studie efter en bussolycka i Västerbotten 
tyder telefonintervjuer på liknande resultat (Albertsson & Björnstig 2003).  
Andra studier har indikerat att medicinsk information och råd vid första 
besöket kan vara till stor hjälp för den trafikskadade (Andersson 2003, 
Mayou & Bryant 2001). En tidig upptäckt av de personer, som behöver ett 
långvarigt stöd av vårdpersonal, är viktigt för att omhändertagandet av den 
trafikskadade skall bli så bra som möjligt (Andersson 2003, Mayou & 
Bryant 2001, Wang et al. 2005). 
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Stödprogram 
För de patienter vilka varit utsatta för olika typer av trauma bygger det 
första omhändertagandet oftast på metodiken i Advanced Trauma Life 
Support (ATLS), (American College of Surgerons & Trauma 2004) och 
Trauma Nursing Core Course (TNCC), (Emergency Nursing Association  
2000). Att förutom den medicinska vården och behandlingen också få 
ytterliggare stöd för att underlätta rehabiliteringen är viktigt för alla 
personer oavsett skada och skadegrad. Flera studier har visat att tidigt stöd i 
form av aktiv fysisk aktivitet efter whiplashskador, pekar på en god effekt 
vad gäller lindrande av smärtor för den skadade (Rebbeck et al. 2006, 
Rosenfeld et al. 2000, Rosenfeld et al. 2003, Schnabel et al. 2004, 
Söderlund et al. 2000, Vassiliou et al. 2006). Däremot har ingen effekt av 
stöd i form av enbart skriftligt utbildningsmaterial kunnat ses (Ferrari et al. 
2005). Ej heller har någon säker effekt kunnat ses av ett psykosocialt 
interventionsprogram för trafikskadade (Andersson et al. 2005). I en 
utvärdering av ett multidisciplinärt stödprogram, som omfattade fyra 
sessioner där generell information om skador, vikten av egen vård och 
fysisk aktivitet gavs till lindrigt skadade personer framkom att i 
interventionsgruppen skattade sig signifikant fler personer återställda 
jämfört med kontrollgruppen. Dock fanns inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna avseende funktionellt hälsostatus, smärta, psykisk ohälsa 
samt sjukskrivningens längd (Ottosson et al. 2007b). 
 
Ett annat sätt att ge stöd är genom telefonuppföljning (TFU) efter det att 
patienter vårdats vid sjukhusinrättning. TFU kan ses som ett lättillgängligt 
och bra sätt att utbyta information, tillhandahålla kunskap och ge råd för 
olika symtom, ge uppmuntran och tillförsikt, samt ge en god servicenivå på 
efterförloppet (Mistianen & Poot 2006). Cox & Wilson (2003) menade 
också att genom TFU kunde den information som gavs vid utskrivning vid 
behov lätt ges igen, detta möjliggör på sikt en tryggare patient både vad det 
gäller såväl det fysiska som psykiska välbefinnandet. Mistianen & Poot 
(2006) visade i sin litteraturgenomgång av TFU att denna typ av metod 
hade använts inom olika typer av akutsjukvård och då främst på patient 
grupper inom kirurgi (Boter et al. 2000, Oueller et al. 2003, Tranmer & 
Parry 2004), hjärtsjukvård (Jerant et al. 2003, Riegel et al. 2002) och 
akutsökande, (Chande & Exum 1994, Jones et al. 1988, Nelson et al. 1991, 
Ritchie et al. 2000, Shesser et al. 1986). Mistianen & Poot (2006) har i sin 
litteraturgenomgång funnit att TFU mottogs generellt positivt av tidigare 
patienter. Inga negativa effekter av TFU kunde ses, dock kunde ej heller 
några säkra tecken ses på en positiv effekt. En orsak till detta kunde enligt 
författarna vara metodologiska problem. Ytterligare randomiserade 
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kontrollerade studier har gjorts inom ramen för TFU av sjuksköterska. 
Detta exemplifieras inom hjärtsjukvård av (Hanssen et al. 2007, Shearer et 
al. 2007), inom epilepsi sjukvård (Helde et al. 2005) och inom 
akutsjukvård (Brown et al. 2006, Khan 2004 et al. Wong et al. 2004). 
Resultaten visade för de två första grupperna en positiv effekt, medan 
effekten var mer tveksam vad gällde den sistnämnda gruppen jmf 
(Mistianen & Poot 2006).  
 
Till vår kännedom har ingen randomiserad kontrollerad studie med TFU av 
sjuksköterska prövats inom akutsjukvård för trafikantkategorierna; bilister, 
cyklister och fotgängare vilka fallit i trafikmiljö. 
 
Hälsorelaterad livskvalitet 
Livskvalitet och hälsa beskrivs ofta i vårdlitteratur. Det naturliga avstampet 
när man söker efter en definition på hälsa är att utgå ifrån WHO:s 
definition. Den första versionen, vilken är formulerad år 1948 beskriver 
hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet (WHO 
1948). Detta hälsobegrepp har kritiserats som utopiskt, då det är svårt att 
uppnå. Vid Ottawakonferensen 1986 definierade istället WHO hälsa som 
en resurs i vardagslivet. Hälsa beskrivs här som ett positivt koncept som 
betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga (WHO 
1986). Även Nordenfelt (1994) betonar hälsa, som något positivt och 
definierar denna, som att må väl, ha god handlingsförmåga och förmågan 
att förverkliga sina centrala livsmål.  
 
Livskvalitet i sin tur beskrivs av WHO:s livskvalitetsgrupp WHOQOL & 
Group (1995) såsom ”individens uppfattning om sin plats i tillvaron i det 
kulturell- värdesammanhang, som han /hon lever i och i relation till 
personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp 
som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, nivå 
av oberoende, sociala förhållanden och relationer till påtagliga händelser i 
levnadsmiljön” (WHOQOL, 1995, s. 1405, översättning av (Mendel 
1999)). Nordenfelt (1991a) samt Nordenfelt (1991b) har utvecklat 
livskvalitet i meningen lycka över tillvaron, där livskvalitet för en person 
avgörs utifrån om denne finner sin totalsituation vara sådan, som man 
önskar att den skulle vara. Detta hör ihop med den personliga livsplanen, 
vilken inte ser ut på samma sätt för alla människor. Under livets gång kan 
yttre förhållanden medverka till, eller hindra att målen förverkligas och 
påverkar därmed upplevelsen av livskvaliteten. Hälsa och yttre betingelser 
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kan vara en förutsättning för god livskvalitet, men behöver inte innebära 
livskvalitet i sig.  
 
I kliniska sammanhang talar man ofta om hälsorelaterad livskvalitet, vilket 
är ett något snävare begrepp än vad livskvalitet utgörs av. Bowling (2005) 
menar att den teoretiska ramen för hälsorelaterad livskvalitet till stor del är 
uppbyggd på det multidimensionella perspektivet på hälsa, utifrån WHO´s 
(1948) definition (Bowling 2005). En annan definition av begreppet är 
given av Greer et al. (1986), vilken menar att hälsorelaterad livskvalitet 
utgörs av personers sociala, emotionella och fysiska välbefinnande. Detta 
vänder sig Bowling & Gabriel (2004) emot, vilka menar att hälsorelaterad 
livskvalitet utgörs av ett bredare koncept och inkluderar den märkbara 
effekten på hälsa vad gäller sjukdom och behandling inom olika områden i 
livet. Detta stämmer väl med Spilker & Revicki (1996) vilka menar att 
hälsorelaterad livskvalitet företräder de dimensioner av livskvalitet, som 
direkt påverkar personens hälsa; fysiska, psykiska och sociala aspekter, 
samt det generella välbefinnandet (Spilker & Revicki 1996). En skattning 
av hälsorelaterad livskvalitet används ofta för att studera hur personers 
livskvalitet påverkas av till exempel sjukdom och funktionsnedsättning 
(Fayers & Machin 2000). 
 
Ett flertal instrument har utvecklats för att mäta generell och/eller 
sjukdomsspecifik hälsorelaterad livskvalitet. De generiska instrumenten är 
framtagna för att möjliggöra jämförelser mellan olika grupper av individer 
oavsett sjukdom eller behandling, medan sjukdomsspecifika instrument 
syftar till att mäta hälsorelaterad livskvalitet vid en viss sjukdom eller 
behandling (McDowell & Newell 1996). Exempel, på vanliga generiska 
instrument är SF-36 (Ware et al. 1993), EuroQol-5D (EQ-5D) 
(EuroQolGroup 1990), samt SIP (Damiano 1996) och exempel på 
sjukdomsspecifika instrument är, IPSS (Guess 1996) och SAQ (Garratt et 
al. 2001).  
 
I denna avhandling används EQ-5D, vilket mäter hälsoprofil på 
dimensionsnivå, och ur vilken man kan beräkna ett index som utgör 
”summan” av de olika dimensionerna. Detta index utgör sedan grunden för 
beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Ett självskattat mått på 
generell hälsorelaterad livskvalitet ges via vertikal Visuell Analog Skala 
(VAS). För beskrivning av EQ-5D instrumentet se beskrivning under 
datainsamlingsmetoder. 
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Patienters självskattningar  
av hälsorelaterad livskvalitet  
Ett flertal studier har visat att personer vilka varit utsatta för trauman också 
utvecklat sämre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med dem som inte varit 
utsatta för likartade trauman. Detta exemplifieras av Holtslag et al. (2007b) 
vilken rapporterade att skadade efter 18 månader hade sämre hälsorelaterad 
livskvalitet jämfört med normen för den friska befolkningen. De vanligaste 
problemområdena var inskränkt rörlighet, problem med dagliga aktiviteter, 
smärtor, samt oro och ångest. Liknande resultat fann Ulvik et al. (2008) 
med fortsatt nedsatt hälsorelaterad livskvalitet efter mer än två år efter 
skadetillfället. Ävenledes Meerding et al. (2004) visade att patienter som 
utsatts för trauman oavsett vårdform (sluten eller öppen vård) hade sämre 
hälsorelaterad livskvalitet efter nio månader jämfört med den svenska 
populationen. Vid jämförelse mellan olika subgrupper av skadade fann 
Polinder et al. (2007) skillnader i hälsorelaterad livskvalitet mellan om 
patienterna vårdats i öppen eller sluten vård. De patienter som vårdats 
inneliggande skattade 24 månader efter skadetillfället sämre hälsorelaterad 
livskvalitet jämfört med de patienter som vårdats i öppen vård. Polinder et 
al. (2007) fann också att stigande ålder, kvinnligt kön eller skador av 
svårare grad hade betydelse för lågt skattad hälsorelaterad livskvalitet. 
Trots att personer som har svårare skador skattar lägre hälsorelaterad 
livskvalitet rapporterade Jakola et al. (2007) att även personer som varit 
utsatta för lättare trauman skattade sig ha lägre hälsorelaterad livskvalitet 
jämfört med friska personer sju år efter skadetillfället. För personer som 
trafikskadats visade Ottosson et al. (2007a) i en nyligen gjord studie på 
liknande resultat där personer med lindriga kroppsskador skattade sin 
hälsorelaterade livskvalitet till att efter sex månader ca 40 % ej var fullt 
återställda. Studien visade också ett samband mellan återhämtning och 
fysiska aspekter mer än av ett samband till de känslomässiga och sociala 
aspekterna. Likartade resultat kan ses i Barnes & Thomas (2006) studie där 
personer med skador främst i de nedre extremitererna (73%) skattade sin 
hälsorelaterade livskvalitet varvid 58 % angav att de ej var fullt återställda 
efter 12 månader. De största problemområdena fanns inom dagliga 
aktiviteter samt rörlighet. Studien visade också att kvinnor skattade sig 
högre vad gällde depression än män gjorde. Liknande resultat angav 
Fitzharris et al. (2007) där personer med allvarligare skador skattade 26 % 
lägre hälsorelaterad livskvalitet 8 månader efter skadetillfället, främst vad 
gällde de dagliga aktiviteterna. Holtslag et al.(2007a) visade att skadade 
personer 15 månader efter skadetillfället angav svårigheter fram för allt vad 
gällde att komma åter i arbete, rörlighet samt dagliga aktiviteter.  
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Hälsoekonomi 
Hälsoekonomi definieras som en ekonomisk vetenskap tillämpad på 
området hälsa inom hälso och sjukvård. Ekonomisk vetenskap i sin tur 
handlar om hushållning av begränsade resurser. I hälsoekonomin utgörs 
”intäkterna” i form av hälsovinster, vilket ofta inte går att uttrycka i pengar. 
Hälsovinstens betydelse för att minska samhällets kostnader för sjukvård 
och sjukskrivning kan beskrivas, men däremot kan det vara svårt att i 
pengar beskriva hälsovinstens egenvärde för berörda personer. 
Hälsoekonomi används huvudsakligen som underlag för beslut, främst 
genom att jämföra alternativa insatser med varandra och värdera hur 
mycket hälsa som fås för satsade pengar. Hälsoekonomi kan också 
användas för att utveckla effektivare behandlingar, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder (Drummond et al. 1997, Gold et al. 1996). 
Hälsoekonomiska studier syftar därmed primärt till att vägleda 
beslutsfattare vid fördelning av hälso och sjukvårdens resurser till områden 
där de förväntas göra mest nytta. 
 
Hälsoekonomisk utvärdering innebär att identifiera, mäta, värdera och 
jämföra kostnader och effekter av olika handlingssätt. Vanligtvis skiljer 
man på fyra typer av ekonomisk utvärdering. Dessa utvärderingar 
innefattar kostnadsminimeringsanalys, kostnadseffektivitetsanalys, 
kostnadsnyttoanalys samt kostnadsintäktsanalys (Drummond et al. 1997). 
Alla fyra typerna beräknar kostnaderna på samma sätt, däremot finns 
skillnader i hur effekterna mäts och värderas. En 
kostnadsminimeringsanalys (CMA) förutsätter identiska effekter. I en 
kostnadseffektanalys (CEA) redovisas konsekvenserna i ett endimensionellt 
effektmått såsom exempelvis antalet överlevande eller antalet vunna 
levnadsår. Resultatet redovisas som en kvot i form av exempelvis kostnad 
per vunnet levnadsår. I en renodlad CEA tas inte hänsyn till 
kvalitetsaspekten i vunna levnadsår. Kvalitetsaspekten mäts istället i en 
vidareutveckling av analysen till kostnadsnyttoanalys (CUA) där nyttan 
mäts i kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Slutligen, i en 
kostnadsintäktsanalys (CBA) värderas både kostnader och hälsoeffekter i 
monetära termer. 
 
Kvalitetsjusterade levnadsår  
Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) innebär att man inte enbart tar hänsyn 
till hur lång tid exempelvis ett läkemedel ökar överlevnaden utan också hur 
god den hälsorelaterade livskvaliteten blir för individen. QALY-vikten 
indikerar värdet av ett hälsotillstånd och mäts på en skala mellan 0-1, där 0 
är död och 1 är full hälsa. En QALY innebär därmed 1 år med full hälsa 
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(Drummond et al. 1997, Gold et al. 1996, Johannesson 1996). Det finns ett 
flertal metoder för att skapa QALY-vikter.  
 
Direkta mätmetoder 
Time trade-off (TTO), standard gamble (SG) och rating scale (RS) är de tre 
vanligaste metoderna att direkt mäta individers preferenser för olika 
tillstånd. Direkta metoder kan delas in i hur man ber respondenten svara. 
RS innebär att respondenten skattar sitt hälsotillstånd och markerar svaret 
på en numerisk skala med två klart identifierade ändpunkter till exempel 
full hälsa och död. TTO skattar ett visst hälsotillstånd genom att 
respondenten skattar hur många år denne tycker det är värt att avstå av sin 
livslängd till förmån att få leva med full hälsa. Vid SG, får respondenten 
istället ta ställning till en handling förenad med risk, t ex en operation. 
Utgångspunkten för metoden är antagandet att ju svårare sjukdomstillstånd 
en individ befinner sig i, detso högre risk är hon benägen att acceptera för 
att tillståndet ska förbättras (Drummond et al. 1997). 
 
Standardiserade frågeinstrument 
Hälsorelaterade livskvalitet mäts vanligen med standardiserade instrument, 
till exempel EQ-5D, Quality of Well-Being (QWB) och Health Utilities 
Index (HUI). De består av frågeformulär och svaren omvandlas sedan till 
indexvärden mellan 0-1 där 0=död, 1=full hälsa. Eftersom svaren 
omvandlas till en skala mellan 0-1 kan instrumentet även användas i 
utvärderingar med QALYs som utfallsmått. Förfaringssättet innebär att 
respondenten beskriver sitt hälsotillstånd genom att fylla i frågeformulären. 
Till varje definierat hälsotillstånd finns kopplat en förutbestämd nytta 
(livskvalitetsvikt). Nyttan för de olika hälsotillstånden bestäms genom att 
fråga olika populationer med hjälp av ovan nämnda  metoder (TTO, SG 
eller RS) för att mäta preferenser (Drummond et al. 1997). 
 
I denna avhandling används kostnadseffektivitetsanalys för beräkning inte 
enbart av vunna levnadsår utan med en kvalitetsaspekt inbegripen i form av 
QALYs för att undersöka vilken nytta interventionen i delstudie 3 haft. 
Detta görs i delstudie IV. Till grund för beräkningarna av QALYs ligger 
EQ-5D index vilket baseras på tidigare beskriven direkt mätmetod TTO.  
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Hälsoekonomi tillämpad på trafikskador i hälso och sjukvården 
 
Hälsoekonomiska utvärderingar relaterade till betydelsen av att använda 
bilbälte har publicerats. Exempelvis har Chan et al. (2006) visat i en studie 
på bältade och inte bältade barn upp till 14 år, att obältade barn fick svårare 
skador i jämförelse med bältade barn och därav också genererade högre 
kostnader för hälso och sjukvården. Liknande resultat kan ses för vuxna 
med både längre vårdtider och högre kostnader för de bilister vilka inte 
varit bältade i jämförelse med bältade bilister (Aitken et al. 2008).  
 
I en studie gällande det prekliniska omhändertagandet av personer med 
trafikskador, har kostnadseffektivitetsanalys innefattande nettokostnaden 
per vunnet levnadsår för investeringar och användning av medicinsk 
teleutrustning gjorts. Nettokostnaden per vunnet levnadsår befanns i denna 
studie vara relativt hög (Auerbach et al. 2006).  
 
I den slutna vården har betydelsen av att behandlas vid rätt vårdenhet visats 
i en studie av (Park et al. 2001) där traumapatienter vårdats på sedvanlig 
kirurgisk intensivvårdsenhet, eller specifik traumaintensivvårdsenhet. De 
som vårdats i den sistnämnda enheten hade signifikant lägre antal 
komplikationer ifrån såväl, andning, cirkulation och njurar i jämförelse 
med sedvanlig behandling vid kirurgisk intensivvårdsenhet. De hade även 
kortare vårdtider vad gällde jämförelse mellan de båda 
intensivvårdsenheterna samt signifikant kortare vårdtid totalt sett. I 
slutändan så innebar detta likaledes lägre sjukvårdskostnader både för den 
enskilde samt för samhället.  
 
Försök till olika efterbehandling för personer med whiplashskador har 
gjorts. I en studie med kontrollgrupp fick experimentgruppen genomgå ett 
genomgripande program baserat på regelbundna besök hos sjukgymnast, 
samt vid behov utvärdering (skattning) av deras funktionella förmåga samt 
läkarbesök. Studien visade att experimentgruppen efter ett år skattade sig 
vara signifikant mer återställda i jämförelse med kontrollgruppen. 
Kostnaden för interventionen var också lägre per patient i jämförelse med 
kontrollgruppen (Suissa et al. 2006). I en randomiserad interventionsstudie 
har man funnit att kostnaderna för sjukvård och samhälle var lägre efter 
både 6 och 36 månader hos de personer som deltog i ett 
interventionsprogram för whiplashskadade personer i form av aktiv fysisk 
aktivitet samt information jämfört med sedvanligt omhändertagande. Även 
smärta och sjukskrivningstid rapporterades vara lägre i jämförelse med 
kontrollgruppen (Rosenfeld et al. 2006). I en annan randomiserad studie 
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har hälsoekonomiska analyser gjorts vad gällde såväl kostnader som 
QALYs. Tre behandlingsformer av sjukgymnast jämfördes för personer 
med nackbesvär. (i) Rådgivning, träning, manuell terapi, (ii)  rådgivning, 
kortvågsbehandlingar, träningsövningar, (iii) rådgivning, träning. Efter sex 
månader fanns den den största nyttan i form av såväl QALYs som, lägsta 
kostnader hos den (iii) tredje behandlingsformen (Lewis et al. 2007). I en 
studie där interventionen gick ut på att utbilda sjukgymnaster i 
exprimentgruppen utifrån de nyaste riktlinjerna för whiplash skador, i 
jämförelse med att dessa riktlinjer skickades med post till sjukgymnasterna 
i kontrollgruppen, sågs efter 12 månader ingen effekt för patienterna vad 
gällde deras rörlighet. Ej heller påverkades kostnaden (Rebbeck et al. 
2006). 
 
Dock har inga hälsoekonomiska studier återfunnits där telefonuppföljning 
med hjälp av sjuksköterska gjorts för bilister, cyklister, samt fotgängare 
vilka fallit i trafikmiljö.  
 
Motiv för avhandlingen 
Att drabbas av en trafikskada kan innebära både fysiska och psykiska 
lidanden. Det kan också innebära att det är svårt att komma tillbaka till det 
dagliga livet igen. Vårdgivarens roll är att så långt det är möjligt stödja och 
hjälpa den trafikskadade både i det akuta skedet såväl som i rehabilitering. 
För att stödet till den trafikskadade skall fungera på ett optimalt sätt, krävs 
att stödet utgår från den enskildes unika behov, och därför är fördjupade 
kunskaper om trafikskadade patienters upplevelser och erfarenheter av det 
akuta vårdtillfället samt den skadades rehabilitering viktig. Till vår 
kännedom har inga studier vad gäller specifikt trafikantgrupperna; bilister, 
cyklister samt fotgängare vilka ramlat och deras skattning av vårdkvalitet 
på akutmottagning i samband med skadetillfället hittats. Det finns även få 
publicerade randomiserade studier vad gäller att pröva effekter av olika 
modeller till hjälp och stöd för den skadade efter skadetillfället. Det finns 
ett behov av forskning och utveckling vad gäller omhändertagande av 
trafikskadade prehospitalt, hospitalt, samt efter hemkomst. Dessutom är det 
av avgörande betydelse i en resursknapp hälso och sjukvård att bedöma 
olika insatsers kostnadseffektivitet samt att återhämtningen underlättas och 
risken för längre sjukperioder undviks.  
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AVHANDLINGENS SYFTE 

 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva trafikskadades 
erfarenheter av det akuta omhändertagandet, samt att pröva och utvärdera 
effekterna av en modell med uppföljande telefonsamtal från sjuksköterska 
under efterförloppet.  
 
Avhandlingen omfattar fyra delstudier med följande syften: 
 
 
 
Delstudie I. Att beskriva trafikskadades upplevelser av prehospital, hospital 
vård och rehabilitering. 
 
 
Delstudie II. Att beskriva patienters uppfattningar om vårdkvalitet på 
akutmottagning utifrån patientens perspektiv, och analysera sambanden 
mellan patientens bakgrunds karakteristik och skattad vårdkvalitet. 
 
 
Delstudie III. Att undersöka om telefonuppföljning av sjuksköterska i 
rehabiliteringsfasen förbättrar patientens hälsorelaterade livskvalitet. 
 
 
Delstudie IV. Att utvärdera kostnadseffektivitet av telefonuppföljning med 
sjuksköterska genom att undersöka förhållandet mellan kostnader och 
kvalitetsjusterade levnadsår. 
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MATERIAL OCH METODER 
 
Studierna omfattar bilister, cyklister samt fotgängare som fallit och skadat 
sig i trafikmiljö och sökt hjälp vid akutmottagning vid ett norrländskt 
sjukhus. I föreliggande avhandling användes flera designer. Delstudie I har 
en kvalitativ design där trafikskadade personer intervjuades om sina 
upplevelser prehospitalt, hospitalt och under rehabiliteringsfasen. Delstudie 
II är en tvärsnittsstudie där patienter skattade upplevelse av vårdkvalitet på 
akutmottagningen efter skadetillfället. Delstudie III är en randomiserad 
kontrollerad interventionsstudie, där patienter skattade sin hälsorelaterade 
livskvalitet efter stöd via telefonuppföljning av sjuksköterska. Delstudie IV 
är en hälsoekonomisk studie där kostnadnyttoanalys har beräknats utifrån 
patienternas skattningar av hälsorelaterad livskvalitet i delstudie III.  En 
översikt över design, deltagare, data, datainsamling samt analysmetod i 
avhandlingens delstudier presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt över design, deltagare och metoder i delstudierna 
Studie Design Deltagare Data Datain-

samling 
Analys-metod Status 

I Kvalitativ 
studie  

9 Öppna 
intervjuer  

2002 Kvalitativ 
innehålls-analys 

Publicerad 

II Tvärsnitts- 
studie 

565 
 

Enkät 
Kortversion av 
KUPP version 
akutmottagning

2003-2004 Deskriptiv 
statistik. Mann-
Whitney’s test. 
 Kruska-Walli´s 
test. 
Multipel 
logistisk 
regression 
 

Publicerad 

III Prospektiv 
randomiserad 
kontrollerad 
interventions
studie  

568 Enkät  
EQ-5D 

2003-2005 Deskriptiv 
statistik. 
Chitvå-test 
T-test 
Multipel linjär 
regression 

Accepterad 

IV Hälso-
ekonomisk 
studie 

568 Enkät  
EQ-5D 

2003-2005 Kostnads- 
nyttoanalys 
CUA 
 

Inskickad 

 
Kontext 
Alla deltagare i studien har behandlats vid en akutmottagning och i vissa 
fall beroende på skadans allvarlighetsgrad, även vårdats inneliggande på 
vårdavdelning. Sjukhuset har i sitt primära upptagningsområde 141 000 
invånare. Varje år besöker cirka 50 000 personer akutmottagningen, varav 
11 000 söker på grund av akut skada. Av de akut skadade är 500 bilister, 

 25



600 cyklister och 450 fotgängare vilka skadats i trafikmiljö utan 
inblandning av något fordon, dvs de har halkat eller snubblat. I denna  
avhandling inkluderas dessa tre grupper eftersom de utgör de största 
skadegrupperna i trafikmiljö (Statens institut för kommunikationsanalys, 
SIKA 2006:31). 
 
Skadeklassifikation AIS - MAIS 
För att klassificera skadan används Abbreviated Injury Scale (AIS), vilken 
anger en skadas svårighetsgrad graderad från 1-6. AIS=1 är en lindrig 
skada (exempelvis småsår, stukning, finger och näsfrakturer, 
whiplashskada), AIS=2 är en moderat skada (exempelvis hjärnskakning 
med medvetslöshet <1 timme, okomplicerad fraktur), AIS=3 är en allvarlig 
skada (exempelvis, hjärnskakning med medvetslöshet 1-6 timmar, 
lårbensfraktur, amputation av fot), AIS=4 är en svår skada (exempelvis, 
blödning i hjärnan, amputation av ben), AIS=5 är en kritisk skada 
(exempelvis skada på kroppspulsådern), AIS=6 vilken nästan alltid är en 
dödlig skada. De olika AIS graderna anger bara att en akut skada är av en 
viss svårighetsgrad, inte ifall risk för framtida men eller invaliditet finns. 
MAIS betecknar Maximum AIS, det vill säga individens svåraste skada. 
Exempelvis, i de fall personen har tre skador med AIS=1, AIS=3 och 
AIS=2 så blir MAIS=3 (Association for Advanced of Automative & 
Medicine 1998). I denna avhandling grupperas skadorna i lindriga enligt 
(MAIS 1) och icke lindriga skador (MAIS 2+). 
 
Deltagare och urval 
 
Delstudie I  
Delstudie I var en kvalitativ studie, där åtta kvinnor och en man 
intervjuades sex månader efter att de skadats i trafikmiljö. Alla hade 
erfarenhet av vård på sjukhus samt med en skadegrad motsvarande AIS≥ 2. 
Intervjupersonerna (n=9), valdes löpande från studiens start ifrån ett 
skaderegister och utgjordes av trafikantkategorierna cyklister (n=3), bilister 
(n=3) samt fotgängare (n=3) i åldrarna 18-70 år. Av varje trafikantkategori 
hade två personer vårdats i sluten vård och en person vårdats i öppen vård 
vid akutmottagningen. Personer med diagnostiserad demens och psykisk 
sjukdom exkluderas. 
 
Delstudie II 
Delstudie II var en tvärsnittsstudie och omfattade (i) bilister, (ii) cyklister 
och (iii) fotgängare, som skadats i trafikmiljö i åldern 18-70 år. Deltagarna 
stratifierades konsekutivt med avseende på trafikantgrupp för att därmed 
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erhålla lika stora grupper. Personer med diagnostiserad demens och psykisk 
sjukdom exkluderas. Deltagarnas (n=565) bakgrundskarakteristika 
presenteras i tabell 2.  
 
Tabell 2. Deltagarnas bakgrundskarakteristika (n=565) 
Trafikant- 
Kategorier       

Antal Ålder 
Medel (SD) 

MAIS 1 
N (%) 
 

MAIS 2+ 
N (%) 
 

Män 
N (%) 
 

Kvinnor 
N (%) 

Bilister 166 38 (13) 150 (90%) 16 (10%) 82 (49%) 84 (51%) 
Cyklister 200 41 (15) 116 (58%) 84 (42%) 82 (41%) 118 (59%) 
Fotgängare 199 51 (14) 90 (45%) 109 (55%) 51 (26%) 148 (74%) 
Total 565 44 (15) 356 (63%) 209 (37%) 215 (38%) 350 (62%) 
 
Delstudie III  
Delstudie III var en stratifierad randomiserad kontrollerad 
interventionsstudie, som omfattade (i) bilister, (ii) cyklister, och (iii) 
fotgängare som skadats i trafikmiljö (n=568) och som var i åldern 18-70 år 
(jmf. delstudie II ). Deltagarna randomiserades till en interventions- och 
kontrollgrupp (Figur 1). Interventionen bestod av telefonuppföljning som 
utfördes av sjuksköterska. Personer med diagnostiserad demens och 
psykisk sjukdom exkluderades.  
 

 
 
Figur 1. Flödesdiagram över deltagare och datainsamling 
 
Det fanns i bakgrundskarakteristiken inte några signifikanta skillnader i 
ålder, skadegrad, kön, civilstånd, utbildning och anställning mellan 
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interventions- och kontrollgruppen. Däremot var det en signifikant skillnad 
i könsfördelningen (p=0,03) mellan antalet män (33%) och kvinnor (67%) 
avseende interventions- och kontrollgruppen för cyklisterna. Av tabell 3 
framgår att nackbesvär är vanligast i bilistgruppen medan besvär i övre 
extremiteterna är vanligast bland cyklister och fotgängare. 
 
Tabell 3. Skadepanorama över respektive trafikantkategori i 
interventionsgrupp och kontrollgrupp (n=568) 
 Bilister Cyklister Fotgängare 
 Intervention Kontroll 

 
Intervention Kontroll 

 
Intervention Kontroll 

 
Huvud 21% 17% 33% 31% 20% 22% 
Nacke 50% 49%   2%   1%   3%   1% 
Övre 
extremitet 

12% 13% 46% 48% 43% 50% 

Bål 12% 14%   7%   5%   5%   5% 
Nedre 
extremitet 

  5%   7% 12% 15% 29% 22% 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Delstudie IV 
Delstudie IV var en hälsoekonomisk studie, som omfattade (i) bilister, (ii) 
cyklister, och (iii) fotgängare i åldern 18-70 år och som skadats i 
trafikmiljö (n=568). (jmf. delstudie II samt III). Personer med 
diagnostiserad demens och psykisk sjukdom exkluderades.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen i föreliggande avhandling genomfördes med hjälp av 
öppna intervjuer i delstudie I, och med hjälp av olika frågeinstrument  i 
delstudierna II, III samt IV. För alla delstudierna har information om typ av 
skadehändelse samt diagnos hämtats från medicinska journaler. 
 
Delstudie I 
För att belysa trafikskadades upplevelser av prehospital och hospital vård, 
samt rehabilitering genomfördes narrativa intervjuer (Mishler 1991). 
Intervjuerna (n=9) genomfördes i huvudsak i informantens hem sex 
månader efter skadetillfället. En öppen ingångsfråga ställdes där deltagarna 
ombads berätta om sina upplevelser och erfarenheter av skadetillfället, 
prehospital och hospital vård, samt av rehabilitering. Ingångsfrågan löd: 
”Kan du berätta om den dagen du gjorde dig illa och hur du upplevde det?” 
Vid behov ställdes följdfrågor som; Hur menar du? Hur kände du då? Vad 
tänkte du då? Intervjuerna varade 30-60 minuter, spelades in på 
bandspelare och skrevs ut ordagrant.  
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Delstudie II 
Deltagarna fick skatta den upplevda vårdkvaliteten när de vårdades på en 
akutmottagning. Skattningen gjordes med hjälp av en kortversion av 
frågeformuläret Kvalitet Ur ett PatientPerspektiv (KUPP) version 
akutmottagning. (Wilde Larsson & Larsson 2002, Wilde Larsson et al. 
2001). Frågeformuläret skickades hem till de skadade tre veckor efter 
skadetillfället. KUPP instrumentet består av fyra dimensioner; (i) 
medicinsk-teknisk kompetens, (ii) identitetsorienterat förhållningssätt, (iii) 
socio-kulturell atmosfär, (iv) fysisk-tekniska förutsättningar. I delstudie II 
har endast dimensionerna (i-iii) använts. De tre använda dimensionerna 
består av 20 frågor. Varje fråga värderas på två olika sätt av den svarande 
”Så här var det för mig”(upplevd realitet) och ”Så här betydelsefullt var det 
för mig” (subjektiv betydelse). Skattningsskalan för den svarande sträcker 
sig ifrån 1 (instämmer inte alls/av liten eller ingen betydelse) till 4 
(instämmer helt/av allra största betydelse). En tillfredställande reliabilitet 
finns både för den korta versionen och originalversionen av KUPP 
(Cronbachs alfa=0,65-0,91) samt acceptabel korrelation mellan de två 
versionerna av instrumentet (Wilde Larsson & Larsson 2002). KUPP 
instrumentet har tidigare använts i ett flertal studier, (Hanberger et al. 2006, 
Muntlin et al. 2006, Persson et al. 2005, Tishelman et al. 2002, Wilde 
Larsson et al. 2003).  
 
Delstudie III  
För att utvärdera huruvida stöd i efterförloppet genom telefonuppföljning 
utförd av sjuksköterska påverkade den hälsorelaterade livskvaliteten bland 
de skadade deltagarna ombads såväl interventions- som kontrollgruppen 
skatta sin hälsorelaterade livskvalitet med hjälp av EQ-5D (EuroQolGroup 
1990). Frågeformulären skickades hem till deltagarna för 
interventionsgruppen; tre veckor; tre månader och sex månader efter 
skadetillfället, samt för kontrollgruppen tre veckor och sex månader efter 
skadetillfället (figur 1). 
 
EQ-5D, är ett icke sjukdomsspecifikt instrument, som består av tre delar. 
Den första delen (i); är beskrivande där respondenten tillfrågas om vilket 
påstående som för dagen bäst överensstämmer med dennes hälsotillstånd i 
fem dimensioner; rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor samt 
oro/nedstämdhet. Varje fråga skattas på en tregradig skala; (1) inga 
problem, (2) måttliga samt (3) svåra problem. I den andra delen (ii); skattar 
respondenten sitt nuvarande hälsotillstånd med hjälp av en vertikal Visuell 
Analog Skala (VAS) skala. Skalan är numrerad från 0 (sämsta tänkbara 
tillstånd) till 100 (bästa tänkbara tillstånd). Den tredje delen (iii); kan 
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inkluderas och innehåller frågor gällande respondentens bakgrund. Utifrån 
(i) kan 243 olika kombinationer av hälsotillstånd skapas. Varje 
hälsotillstånd kan generera ett indexvärde från -0,59 till 1,0 baserat på 
skattningar gjorda av en brittisk population. Det maximala värdet för index 
utgörs av (1,00) och indikerar full hälsa (Dolan 1997). Validitet och 
reliabilitet av EQ-5D instrumentet har testats med gott resultat (Brazier et 
al. 1993, Essink-Bot et al. 1997, Van Agt et al. 1994). EQ-5D instrumentet 
har använts vad gäller befolkningsstudier av till exempel Burström et al. 
(2001a, b), men också på olika patientgrupper av exempelvis Badia et al. 
(2001), Granja et al. (2002), Holtslag et al. (2007b), Meerding et al. 
(2004), Polinder et al. (2007) och Ulvik et al. (2008). 
 
I delstudie III fick interventionsgruppen telefonuppföljning (TFU) tre 
veckor efter skadetillfället. I studien utgår interventionen från tidigare 
forskning (Andersson et al. 1997, Cedergren & Bylund 2002, Koren et al. 
2001, Mayou & Bryant 2001), samt klinisk erfarenhet av trafikskadade 
personers behov, vilket tillsammans har pekat på behovet av någon form av 
uppföljning efter skadetillfälle. Både interventions- och kontrollgrupp fick 
ett sedvanligt omhändertagande byggt på gängse standard trauma principer 
ATLS (American College of Surgerons & Trauma 2004) och TNCC 
(Emergency Nursing Association 2000). Interventionsgruppen fick därefter 
uppföljande telefonsamtal av sjuksköterska (CF) tre veckor efter 
hemkomst. TFU genomfördes av en sjuksköterska med bred erfarenhet av 
akutsjukvård. En öppen ingångsfråga ställdes: Hur mår du och hur har det 
gått för dig? Målsättningen med TFU var att ge information och råd utifrån 
den skadades behov. Att lyssna till samtligas berättelse, även till dem som 
inte beskrev att de hade några besvär för närvarande var viktigt. 
Telefonsamtalen bandades ej, men anteckningar fördes av (CF). Efter det 
första samtalet, inbjöds deltagarna att vid behov återkomma under de 
närmaste sex månaderna med frågor, relaterade till skadetillfället.  
 
Telefonsamtalens längd var i medeltal 20 minuter (SD=10). Drygt hälften 
(62%) av deltagarna i interventionsgruppen fick råd i samband med 
samtalet. För att tydliggöra vad i TFU som hade betydelse för 
hälsorelaterad livskvalitet hos deltagarna delades interventionsgruppen in i 
de som fick råd (n=160) respektive de som inte fick råd (n=128). Den 
genomsnittliga telefonlängden för rådgivning var 24 minuter (SD=10) och 
för de som inte fick råd 12 minuter (SD=3). En större andel kvinnor än män 
fick råd (69% vs 31%). Den grupp som fick råd beskrev problem, som till 
67% var av fysisk art, såsom exempelvis smärta, stelhet, huvudvärk och 
minskad rörlighet (män 34% kvinnor 66%) och 33% var av psykisk art, 
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såsom exempelvis emotionell instabilitet, rädsla att köra bil, spänd i 
trafiksituationer, oro och ängslan (män 21% kvinnor 79%). 
Råden som gavs grupperades till sex områden utifrån det totala antalet 
personer som fick råd (n=160).  
Egenvård (60%); Att lyssna till sina psykiska och fysiska behov, samt att ta 
hand om sig själv och göra saker som gav glädje och tillfredsställelse i 
livet. Mer specifika egenvårds råd kunde exempelvis vara värme och stöd 
för nacken, eller råd om att linda och att ha benet i högläge vid stukning. 
Symtomförklaring (55%); Förklaringen av symtom kunde exempelvis 
beröra förklaringar till varför respondenterna fortfarande hade ont i huvudet 
och var irriterade efter en hjärnskakning, trots att läkaren informerat om att 
de skulle fungera som vanligt i arbete och hemma. Det kunde också vara en 
undran om varför man hade ont och var stel i nacken efter att ha blivit 
påkörd bakifrån eller frågor om varför man var svullen och hade ont efter 
ex. en stukning etc. Hänvisning att söka vårdcentral eller sjukhus (55%); 
Hänvisning kunde ske för att exempelvis få en ny medicinsk bedömning av 
den aktuella skadan. Hänvisning till att söka sjukgymnast (20%); 
Hänvisning kunde ske för råd eller behandling för nacke och rygg. 
Prognosinformation (10%); Information om prognos berörde frågor om hur 
lång tid det kunde dröja innan den skadade blev helt bra. 
Läkemedelsinformation (7%); Information om läkemedel kunde 
exempelvis beröra råd om fördelning av läkemedel för så optimal effekt 
som möjligt, men också vilka receptfria preparat personen kunde använda 
sig av.  
 
Delstudie IV 
För att beräkna hälsoekonomiska effekter i form av 
kostnadseffektivitetsanalys inklusive QALYs nyttjades tidigare insamlade 
data i form av EQ-5D index från delstudie III. 
 
Analys av data 
 
Tolkning av text 
De utskrivna intervjuerna i delstudie I analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Analysprocessen gjordes i 
flera steg. Efter upprepade genomläsningar delades texten upp i 
meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades och abstraherades till en 
textnära beskrivning, som utmynnade i en tolkning, som uttrycktes i 
subteman och teman. Tabell 4 visar exempel på meningsenheter, 
kondenserade meningsenheter, subteman och teman. 
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Tabell 4 Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, 
subteman och teman från innehållsanalys av nio intervjuer med personer 
vilka skadat sig i trafikmiljö, (n=9) 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Subtema Tema 

Alltså jag var helt stel  i 
bäckenet så dom drog 
mig på en glasskiva eller 
plastskiva och fick mig i 
ambulansen. Det kändes 
underbart. Jag kände att 
jag kunde lita på dem. 
Jag trodde inte alls att 
de skulle få mig på 
båren utan smärta. 
Alltså det gjorde ont  
men det gick jättebra. 
 

Det kändes underbart. 
Jag kunde lita på dem. 
Det gick jättebra 
. 

Tryggheten var att min 
dotter var med, min son 
kom rätt snabbt på plats 
också och dom tröstade 
mig. Jag kände att jag 
hade mina nära och kära 
omkring mig, 
 

Jag kände mig trygg 
med min dotter. Mina 
närmaste tröstade mig 

Att känna förtroende för 
vårdgivare och anhöriga 
 

Att uppleva  
tillit och trygghet 
 

 
Statistisk analys 
I delstudie II, samt III har data från frågeformulären bearbetats med hjälp 
av SPSS för Windows version 11.0 och 14.0. I delstudie IV har manuella 
beräkningar gjorts. 
 
I delstudie II har Mann-Whitney´s, U-test använts för att analysera 
skillnaden mellan grupper och Kruska-Walli´s test för att analysera 
skillnaderna mellan flera grupper. En multipel logistisk regressionsanalys 
användes för att beräkna odds ratio med ett 95% CI för varje enskild 
dimension i KUPP instrumentet. I analysen inkluderades variabler, som i 
den univariata analysen var signifikant relaterade till utfallsvariabeln 
(p≤0,1). En stegvis modell nyttjades för justering av covariates. Varje 
dimension i KUPP instrumentet var dikotomiserad till medianvärdet. 
Värden under eller lika med medianen pekade på en låg vårdkvalitet, 
medan värden ovanför medianen pekade på en hög vårdkvalitet.  
 
I delstudie III har utfallsvariablerna varit självskattad hälsorelaterad 
livskvalitet i form av de fem EQ-5D dimensionerna, EQ-5D index samt 
VAS skala. Chi 2 test användes för att analysera skillnaderna mellan 
grupper avseende rapporterade andel problem i de fem EQ-5D 
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dimensionerna. T-test användes för att analysera skillnader mellan två 
grupper avseende medelvärden och standardavvikelser i EQ-5D index och 
skillnader mellan två grupper gällande EQ-5D/VAS. ANOVA (Analysis of 
Variance) har använts för att analysera skillnader mellan flera grupper. 
Multipel linjär regressionsanalys har använts för att studera sambanden 
mellan generell hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D/VAS) och råd status 
(råd, ej råd, kontroll), justerat för ålder, kön, skadegrad, utbildning, 
anställning samt baseline. Signifikansnivå sattes på <0,05. 
 
I delstudie IV har utfallsvariablen varit självskattad hälsa uttryckt i medel 
QALY vikt, vilket i sin tur bygger på EQ-5D index tariff framtagen i 
Storbritannien. T-test användes för att analysera skillnader mellan två 
grupper vad gällde medelvärden och standardavvikelser i EQ-5D index. 
Signifikansnivå sattes på ≤0,05.  
 
Ekonomisk analys 
För att beräkna nyttan av interventionen gjordes en CUA. I kostnaden för 
interventionen ingick lön för sjuksköterska inklusive lönekostnadspåslag, 
lokalkostnader inklusive telefon samt förbruknings material. Beräkningen 
av QALY utgick ifrån skillnaden i QALY-vikt mellan den totala 
interventionsgruppen  och kontrollgruppen (figur 2), samt för bilistgruppen  
i intervention respektive kontroll grupp (figur 3).  
 
Formeln som använts för att beräkna QALY är följande: QALY-vikten x 
tiden (0,5 år)/2 
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Etiska överväganden 
Innan datainsamlingarna påbörjades genomgick studierna granskning av 
forskningsetiska kommittén vid medicinska fakulteten, Umeå Universitet 
(Dnr. 02-280, Dnr. 03-079). De personer som inkluderades fick både 
skriftlig och muntlig information. Informationen innehöll bakgrund, syfte 
samt information om design, och hur projektet skulle genomföras. 
Förfrågan om deltagande i alla delstudierna gjordes skriftligt såväl som 
muntligt. Med anledning av att respondenterna var tidigare patienter, och 
nu var inne i sin återhämtningsfas kunde uppgifter framkomma vilka 
väckte starka känslor hos respondenten. Genom ifyllande av enkäter och 
intervjuer fanns en risk att ämnen kunde komma att beröras vilka kunde 
kännas smärtsamma att minnas. Dock kunde också deltagandet ses som en 
positiv händelse, där respondenten fick möjlighet att reflektera och 
bearbeta eventuellt obehagliga händelser eller upplevelser. Ifall reaktioner 
skulle uppstå så hade författaren egen stor erfarenhet ifrån akutsjukvård, 
vilken kunde vara stödjande.  
 
RESULTAT 
 
Upplevelser av skadetillfälle, 
vård och rehabilitering 
 
Delstudie I 
De skadades upplevelser av skadetillfälle, vård och rehabilitering indelades 
i fyra teman och tio subteman. Det första temat ’att möta tumult’ beskriver 
att själva skadetillfället var omtumlande. Respondenterna hade inte alltid 
klara minnesbilder av händelseförloppet, vilket av vissa upplevdes som 
obehagligt. De upplevde också skamkänsla över att själva ha orsakat en 
skadehändelse. Det andra temat ’att uppleva tillit och trygghet’ skildrar 
betydelsen av att förbipasserande stannat och hjälpt den skadade, på samma 
sätt som att vårdgivare förmedlat förtroende och tillit genom att exempelvis 
lyssna, ge god information och möta den skadade utifrån dennes unika 
behov. Närheten till anhöriga beskrevs, som betydelsefullt för den skadades 
trygghet. Det tredje temat ’att uppleva brist på trygghet och stöd’ beskriver 
vårdgivare som inte lyssnat på den skadades behov, eller som uttryckt sig 
på ett bryskt sätt. Intervjupersonerna upplevde också ilska och vanmakt 
över att rutiner och regler på sjukhuset tog kommandot över deras behov. 
Det fjärde temat ’en strävan till det dagliga livet’ innefattar att 
respondenterna lätt kände sig isolerade i sitt sociala liv. Det uttrycktes dock 
en längtan efter dagliga rutiner och en glädje i att kunnat återvända till 
arbetet igen.  

 34



Vårdkvalitet på akutmottagning  
 
Delstudie II 
I delstudie II fick personer som skadats i trafikmiljö skatta sin vårdkvalitet 
på en akutmottagning. Vårdkvalitet med fokus på medicinsk-teknisk 
kompetens, identitetsorienterat förhållningssätt och socio-kulturell 
atmosfär, värderades alla på den bättre hälften av KUPP skalan (1-4). 
Medianvärdet för upplevd realitet d.v.s., ”så här var det för mig”, för de tre 
dimensionerna varierade mellan 2,8-3,1. Medianvärdet för den subjektiva 
betydelsen, ”Så här betydelsefullt var det för mig”, för de tre 
dimensionerna varierade mellan 3,2-3,7.  
 
Av den multipla logistiska regressionen (tabell 5) framkom att kort 
väntetid, icke lindriga skador, hög ålder samt högre utbildning hade störst 
betydelse för hur deltagarna skattade den upplevda vårdkvaliteten ”så var 
det för mig”. Kort väntetid, kvinnligt kön samt högre utbildning hade störst 
betydelse för den subjektiva betydelsen av vårdkvaliteten. Mer ingående 
visade analysen vad gällde den upplevda realiteten att en väntetid >30 
minuter och skada av MAIS 2+ typ hade signifikanta samband till både 
medicinsk-teknisk kompetens och identitetsorienterat förhållningssätt. För 
ålder fanns ett signifikant samband till den sistnämnda dimensionen. 
Universitetsutbildning hade ett signifikant samband till socio-kulturell 
dimension. Beträffande den subjektiva betydelsen utgjorde väntetid och 
högre utbildning signifikanta samband till  medicinsk-teknisk kompetens. 
Slutligen framkom ett signifikant samband mellan kvinnligt kön och 
identitetsorienterat förhållningssätt samt socio-kulturell atmosfär. 
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Tabell 5 Multipel logistisk regression för medicinsk-teknisk kompetens, 
identitetesorienterat förhållningssätt och socio-kulturell atmosfär för både 
upplevd realitet och subjektiv betydelse 
Upplevd realitet ”Så här var det för mig” 
 
Bakgrundsvariabler Medicinsk-teknisk 

kompetens 
(n=397) 

Identitetsorienterat 
förhållningssätt 
(n=308)  

Socio-kulturell  
atmosfär 
(n=165)  

 OR (CI) OR (CI) OR (CI) 
Väntetid     
0-30 min  1,00 (-) 1,00 (-) 1,00 (-) 
31-60 min   0,33 (0,19-0,57)  0,33 (0,17-0.,65) 0,76 (0,33-1,77) 
61 min-2 h   0,24 (0,13-0,42) 0,19 (0,09-0,38) 0,57 (0,24-1,34) 
>2 h-4 h  0,15 (0,07-0,32) 0,20 (0,09-0,43) 0,42 (0,15-1,15) 
> 4 h  0,00 (0,00-0,28) 0,17 (0,05-0,56) 0,30 (0,05-1,75) 
MAIS    
1 1,00 (-) 1,00 (-)  
2+ 2,00 (1,21-3,30) 2,28 (1,25-4,19)  
Utbildningsnivå    
Grundskola  - 1,00 (-) 1,00 (-) 
Gymnasium - 0,75 (0,35-1,61) 1,59 (0,62-4,05) 
Universitet  - 0,91 (0,42-1,96) 2,69 (1,04-6,91) 
Kön   - 
Man  - - - 
Kvinna  - - - 
Ålder    
≤31 (n=150) 1,00 (-) 1,00 (-) - 
32-44 (n=137) 1,09 (0,59-2,03) 1,15 (0,58-2,27) - 
45-57 (n=146) 0,77 (0,40-1,46) 1,23 (0,61-2,50) - 
≥58 (n=132) 1,59 (0,81-3,12) 2,31 (1,01-5,28) - 
Trafikantkategori    
Bilister  1,00 (-)  1,00 (-) + 
Cyklister  0,99 (0,54-1,82) 1,01 (0,53-1,93) + 
Fotgängare  0,79 (0,41-1,49) 0,61 (0,30-1,27) + 
Subjektiv betydelse ”Så här betydelsefullt var det för mig”                                                                                                          
 
Bakgrundsvariabler Medicinsk-teknisk 

kompetens  
(n=411) 

Identitetsorienterat 
förhållningssätt 
(n=333)  

Socio-kulturell  
atmosfär 
(n=194) 

 OR (CI) OR (CI) OR (CI) 
Väntetid    
0-30 min  1,00 (-)  +  
31-60 min   0,66 (0,39-1,12)                     + - 
61 min-2 h   0,46 (0,26-0,81) + - 
>2 h-4 h  0,45 (0,22-0,93) + - 
> 4 h  0,97 (0,34-2,82) + - 
MAIS    
1 1,00 (-) - - 
2+ 1,20 (0,76-1,89) - - 
Utbildningsnivå    
Grundskola  1,00 (-) - - 
Gymnasium  1,90 (1,05-3,47) - - 
Universitet  1,32 (0,72-2,41) - - 
Kön -   
Man  - 1,.00 (-) 1,.00 (-) 
Kvinna  - 1,66 (1,05-2,63) 1,83 (1,01-3,30) 
Ålder    
≤31 (n=150) - - - 
32-44 (n=137) - - - 
45-57 (n=146) - - - 
≥58 (n=132) - - - 
Trafikantkategori   - 
Bilister 1,00 (-) 1,00(-)  + 
Cyklister  0,89 (0,51-1,57) 0,76 (0,43-1,31) + 
Fotgängare  0,87-(0,48-1,56) 0,72 (0,41-1,27) + 
-, inte inluderad i den multipla logistiska regressionen. +, inkluderad men exkluderad under den multipla logistiska 
regressionsanalysen 
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Hälsorelaterad livskvalitet  
efter telefonintervention  
 
Delstudie III 
I en stratifierad, randomiserad kontrollerad studie utvärderades effekten av 
en telefon uppföljning genomförd av sjuksköterska. Analys gjordes av data 
på hälsorelaterad livskvalitet, för personer som skadats i trafikmiljö. Inga 
signifikanta skillnader fanns i baseline mellan interventions- och 
kontrollgruppen. Efter sex månader skattade interventionsgruppen bättre 
generell hälsorelaterad livskvalitet jämfört med kontrollgruppen 
(p=<0,001). Skillnaderna var mest påtagliga för fotgängarna (p=0,001), 
följt av cyklister (p=0,055) samt bilister (p=0,064).  
 
Efter sex månader skattade också deltagarna i interventionsgruppen 
generellt mindre problem i de fem dimensionerna; (i) rörlighet, (ii) hygien, 
(iii) huvudsakliga aktiviteter, (iv) smärtor/besvär samt (v) oro/nedstämdhet 
än vad kontrollgruppen gjorde. Skillnaderna var signifikanta för 
dimensionerna smärtor/besvär (p=0,026) samt oro/nedstämdhet (p=0,009). 
Interventionsgruppen bland bilisterna skattade sig konsekvent lägre än 
motsvarande kontrollgrupp i alla fem dimensionerna. Skillnaderna var 
signifikanta i dimensionen smärtor/besvär (p=<0,003). Även på indexnivå, 
kvarstod nyttan av telefonstödet efter sex månader till bilisterna med 
(p=0,011). För den totala interventionsgruppen, fanns en effekt (p=0,051) 
till interventionsgruppens fördel. 
 
I en subgruppsanalys jämfördes skillnader i generell hälsorelaterd 
livskvalitet mellan personer i interventionsgruppen som hade fått råd via 
telefonuppföljningen, personer i interventionsgruppen som ej fått råd och 
de som utgjorde kontrollgrupp. Av resultaten framkom att vid baseline 
skattade gruppen som senare hade fått råd sin hälsorelaterade livskvalitet 
lägst. Dessa skillnader var signifikanta för bilister (p=0,010) och cyklister 
(p=0,018). Efter sex månader fanns den största förbättringen av den 
generella hälsorelaterade livskvaliteten för dem som fått råd av 
sjuksköterska. Skillnaderna var tydliga för samtliga trafikantkategorier, 
bilister (p=0,012), cyklister (p=0,023) och fotgängare (p=0,026). I en 
multipel linjär regression med VAS skalan som utfallsvariabel och efter 
justering för ålder, kön, skadegrad, civilstånd, anställning, och baseline 
konstaterades att den grupp, som fått råd av sjuksköterska efter sex 
månader också hade en signifikant bättre generell hälsorelaterd livskvalitet 
än kontrollgruppen (p=<0,001). Signifikanta skillnader återfanns hos alla 
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trafikantkategorier; bilister (p=0,024), cyklister (p=0,013), fotgängare 
(p=0,002).  
 
Vid en jämförelse på indexnivå mellan de som i interventionsgruppen fick 
råd eller inte råd och kontrollgruppen framkom att vid baseline skattade sig 
personer lägst i den grupp som senare fick konkreta råd. Denna skillnad i 
baseline var signifikant för totala gruppen (p=0,005) och mer specifikt för 
bilister (p=0,024). Den största förbättringen i hälsorelaterad livskvalitet 
mellan baseline och sex månader återfanns i den grupp, som fick råd vid 
telefonuppföljningen. Ökningen var dock ej signifikant. 
 
Kostnadsnyttoanalys vad avser telefonintervention  
 
Delstudie IV 
I en stratifierad, randomiserad kontrollerad studie utvärderades den 
hälsoekonomiska effekten genom kostnadseffektivitetsanalys, innehållande 
kvalitetsmått i form av QALYs efter telefon uppföljning av sjuksköterska 
(delstudie III). Inga signifikanta skillnader fanns i baseline mellan 
interventions- och kontrollgruppen gällande QALY-vikt. Efter 6 månader 
var QALY-vikten för interventionsgruppen 0,85 respektive för 
kontrollgruppen 0,81 (p=0,05). Den största effekten fanns hos bilistgruppen 
med 0,87 för interventionsgruppen respektive 0,79 för kontrollgruppen 
(p=0,01). Om vi utgår ifrån att skillnaden i QALY-vikt utvecklas linjärt, 
blir vinsten per person för hela interventionsgruppen 0,04/2x0,5år=0,01 
QALY. För bilistgruppen blir vinsten 0,08/2x0,5år=0,02 per person. Totalt 
blev vinsten för hela interventionsgruppen 2,60 QALYs (260 personer x 
0,1). För bilistgruppen blev vinsten 1,54 QALYs (76 personer x 0,02). 
Den totala kostnaden för att genomföra interventionen gällande 
lönekostnader inklusive lönekostnadspåslag, lokal inklusive telefon och 
förbrukningsmaterial för hela interventionsgruppen uppgick till 42 500 
kronor och för bilistgruppen till 13 000 kronor. Detta innebar att kostnaden 
per QALY för hela interventionsgruppen är lika med 16 000 kronor och för 
bilistgruppen 8 500 kronor per QALY. 
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METODREFLEKTION 
 
Delstudierna i denna avhandling baseras på en kombination av kvalitativ 
metod (delstudie I), samt kvantitativ metod (delstudie II-III-IV). Delstudie 
I, II, III och IV analyserades var för sig, men bidrar tillsammans på olika 
sätt till att öka kunskapen och betydelsen av ett gott omhändertagande. 
 
Intentionen med delstudie I var att i en kvalitativ studie närma sig 
trafikskadade personers upplevelser och erfarenheter ifrån skadetillfället till 
sex månader efter detsamma. Antalet deltagare var (n=9), dock utgjordes 
det av ett så jämnt urval som möjligt med tanke på trafikantkategorier, 
skadegrad, samt vårdform. Narrativ intervjuteknik användes för att få så 
rika berättelser som möjligt (Mishler 1991). Analysprocessen har gjorts 
både enskilt och i diskussion med mina medförfattare, men också 
diskuterats på forskningsseminarium, där både doktorander och seniora 
forskare deltagit. Det slutgiltiga resultatet styrks av teman och subteman 
med tillhörande citat.  
 
I delstudie II viken utgjordes av en tvärsnittsstudie, kvantifierades 
trafikskadades skattade upplevelse av vårdkvalitet på akutmottagning. Att 
skatta sin upplevelse tre veckor efter skadetillfället kan givetvis innebära 
att minnesbilden av händelsen har förändrats och en bearbetning av det 
inträffade kan ha skett. Å ena sidan kan vissa smärtsamma minnen ha 
förträngts medan å andra sidan en tid av reflektion efter vårdmötet på 
akutmottagning har hunnit ske. För att få en heltäckande bild av 
vårdkvalitet valdes KUPP instrumentet version akutmottagning, vilken 
beskriver både ”hur det var” och ”betydelsen av detsamma”. Instrumentet 
har förvisso används i liten omfattning på akutmottagning, å andra sidan 
har KUPP instrumentet använts i ett flertal andra kontext.  
 
I delstudie III vilken var en stratifierad och randomiserad 
interventionsstudie med telefonuppföljning av sjuksköterska tre veckor 
efter skadetillfället till interventionsgruppen, skattade trafikskadade 
personer sin hälsorelaterade livskvalitet under sex månader efter 
skadetillfället. Anteckningar om vad samtalen innehöll gjordes löpande 
efter varje telefonsamtal. Telefonsamtalen spelades inte in på bandspelare, 
vilket kanske hade gett ytterliggare information. Att en person utförde 
interventionen, innebar också ett likartat förhållningssätt i telefonsamtalen 
med respondenterna. Att skatta sin hälsorelaterade livskvalitet två veckor 
efter skadan som utgångspunkt bör diskuteras. Naturligt är att den 
trafikskadade inte kan skatta sig innan händelsen eller i direkt anslutning 
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till skadetillfället, därför samlades data in retrospektivt. Vid analys av av 
skattningar som gjordes med utgångspunkt innan skadan och två veckor 
efter, framkom inga signifikanta skillnader i baseline mellan interventions 
och kontrollgrupp. Andra händelser under halvåret efter skadehändelsen 
kan ha påverkat deltagarnas svar i enkäterna. I ett försök att minska 
effekten av intervenerande faktorer angavs i varje enkät att det var följder 
av skadan som efterfrågades. Genom analys av förändring över tid mellan 
grupperna som fick råd respektive inte råd samt kontroll gruppen framstod 
tydligt vilka delar i interventionen som hade effekt.  
 
I en hälsoekonomisk studie (delstudie IV) utfördes beräkningar av såväl 
kostnadseffektivitet, som kvalitetsmått inbegripet mätt i form av QALYs. I 
beräkningarna finns inga uppgifter på kostnader för deltagarna vad gällde 
ytterligare vårdbesök. Detta hade utifrån ett hälso och sjukvårdsperspektiv 
kunnat ge en ytterligare fördjupning. I analysen har dock beräkningar av 
tidsåtgång för telefonuppföljning, lönekostnader inklusive lönepåslag, 
kostnader för lokal, telefon samt förbrukningsmaterial gjorts. QALY 
beräkningen gjordes med utgångspunkt ifrån den QALY-vikt, vilken 
skattats av deltagarna. Eftersom QALY-vikten i sin tur baseras av ett mått 
på nyttan som en frisk individ sätter på ett visst hälsotillstånd kan det vara 
av betydelse att begrunda över om detta preferensmått ändras utifrån var i 
livet personen befinner sig, både vad gäller ålder och sjukdom eller skada.  
 
DISKUSSION 
 
Upplevd och skattad vårdkvalitet 
Intervjuerna i delstudie I visade att skadetillfället kunde upplevas 
tumultartat samtidigt, som minnesförluster över det som hänt kunde 
förstärka känslan av obehag. Att utsättas för en ofrivillig skadehändelse 
innebär att den skadade personen ofta vid ankomsten till sjukhuset är i ett 
psykologiskt sårbart skick. Hobgood et al. (2002) visade att efter en skada 
var flertalet av de, som sökte vård både chockade och rädda. Detta styrks 
av Harms & Talbot (2007) vilka i sin studie pekade på att en skadehändelse 
kunde utgöra det största traumat i en människas liv. Tidigare studier har 
också visat ett samband mellan upplevelse av rädsla efter skadetillfälle och 
senare utveckling av psykisk ohälsa (Fuglsang et al. 2004, Jeavons 2000, 
Mayou & Bryant 1994, Mayou et al. 1993). Utifrån detta skulle 
vårdgivaren kunna vara till hjälp, genom att den skadade fick prata om det 
som skett, men också att vårdgivaren berättade för den skadade om vad 
som hänt och vad som kan vänta fortsättningsvis för den skadade. 
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I delstudie I och II beskrivs och skattas vårdmöten. I delstudie I ombads 
trafikskadade personer berätta om sina upplevelser. De beskrev diametrala 
vårdmöten vilka kännetecknades av upplevelser av tillit och trygghet i form 
av exempelvis vårdgivare, som lyssnade, gav god information och mötte 
den skadades specifika behov. Informanterna beskrev också möten vilka 
var fyllda av otrygghet och frånvaro av stöd, när vårdgivaren exempelvis 
inte lyssnade på den skadades behov eller uttryckte sig på ett bryskt sätt. 
Detta stämmer väl med Attree (2001) vilken beskrev att patienter och 
närstående kännetecknade en god vård med att den var individanpassad, 
patientfokuserad, relaterad till behov, samt att vårdaren uttryckte sin 
medkänsla till patienter och anhöriga. Ej tillfredställande vård relaterades 
till att inte bry sig om patientens behov eller att vården hade getts på ett 
opersonligt sätt och av personal, som var okunniga om patientens situation. 
Även Berg (2006) visade i sin avhandling om vårdande relationer, att 
patienter i korta påfrestande vårdmöten upplevde en känsla av att inte bli 
sedda, bekräftade eller delaktiga. Detta gjorde dem extra sårbara och utsatta 
i den situation, de befann sig i. En personlig vårdande relation efterfrågades 
eftersom patienterna inte upplevde tillräcklig trygghet i vårdsituationen. 
Även Strandmark (2004) betonade betydelsen av patienternas delaktighet, 
som en hjälp i deras utsatthet och sårbarhet. Ibland kan vården domineras 
av att patienten blir sedd som ett objekt och då mötas av en opersonlig vård 
(Dahlberg 2002, Davis 2005). Detta kan bli extra tydligt i en 
högteknologisk vård, där patienterna kan bli anonyma i förhållande till all 
teknisk apparatur (Dahlberg 2002, Lindsay 1997). Betydelsen av en lyhörd 
vårdgivare som ger ett tryggt omhändertagande efter ett trauma belyses av 
flera författare (Blockley 2003, McKinley et al. 2002, O´Brien & 
Fothergill-Bourbonnais 2004). O´Brien & Fothergill-Bourbonnais (2004) 
fann att traumapatienters utsatthet minskade när ett traumateam var tydligt 
och lyhört, samt uppvisade god kompetens och följde den skadade igenom 
processen på akutmottagning. I en annan studie visade Wiman et al (2007) 
att ett högkvalitativt möte för patienten var när vårdgivaren visade en 
flexibilitet i sitt arbetssätt genom att både ta hand om de fysiska såväl som 
de psykosociala behoven hos den skadade. 
 
I delstudie II framkom att kort väntetid visade sig ha störst betydelse för 
den skattade vårdkvaliteten vid akutmottagning. Liknande resultat har av 
flera författare angetts som en viktig faktor för att patientens vårdkvalitet 
skulle bli så bra som möjligt (Boudreaux et al. 2004b, Cooke et al. 2006, 
Fry et al. 2003, Vescio et al. 1999, Vieth & Rhodes 2006). Det är dock inte 
bara den faktiska väntetiden som har betydelse utan också väntetidens 
innehåll. Ett sätt att mildra en lång väntetid kan vara att få information om 
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beräknad väntetid samt orsaken till varför väntetiden uppstått (Tran et al. 
2002). Cross et al. (2005) visade liknande resultat i sin studie nämligen att 
lågt prioriterade patienter var inställda på att få vänta, dock efterlyste 
patienterna mer information och förklaringar till orsaken för väntetid.  
 
Skadegradens betydelse framkom i delstudie II där de, som hade svårare 
skador (MAIS2+) skattade omhändertagandet generellt bättre än de med 
lindriga skador (MAIS 1). Dock var betydelsen av omhändertagandet lika 
viktigt för båda skadegrupperna. Att skadade med MAIS 1 inte skattade 
vårdkvaliteten lika högt känns angeläget att lyfta fram, eftersom studier 
visat på ett samband mellan lindriga skador och utvecklandet av fysisk och 
psykisk ohälsa (Joy et al. 2000, Mayou & Bryant 2001, Ottosson et al. 
2007a, Vaiva et al. 2003, Wang et al. 2005). Wiman & Wikblad (2004) 
visade i sin studie ett likartat mönster, där lindrigt skadade möttes av en 
reducerad verbal och icke verbal kommunikation ifrån sjuksköterskan. 
Likaledes rapporterade Crowley (2000) att mer uppmärksamhet gavs till 
personernas fysiska behov i jämförelse med de psykologiska behoven. Ett 
annat sätt att omhänderta patienter med lindriga skador, kan ses av Byrne et 
al. (2000), där patienter med lindriga skador vårdades antingen sedvanligt 
på akutmottagning eller i speciella enheter vid akutmottagningen där 
specialutbildade sjuksköterskor hade huvudansvaret. Byrne och 
medförfattare visade att den grupp, som vårdades av sjuksköterskor var mer 
tillfreds med råd och information, skrivna instruktioner vid hemgång, samt 
hänvisning till kontakt efter utskrivning än den grupp som fått sedvanlig 
vård. Även Wiman et al.(2007) understryker i sin studie att patienter med 
lindriga skador på akutmottagning beskrev att ett positivt vårdmöte uppstod 
när vårdgivaren både gav ett bra medicinskt tekniskt omhändertagande och 
uppmärksammade den skadades psykosociala behov. 
 
Kvinnor och män skattade omhändertagandet lika, men betydelsen av  
mötet skattades olika. Liknande mönster vad gäller betydelsen för män och 
kvinnor har visats av flera författare (Foss 2002, Wilde Larsson et al. 
1999). Foss (2002) pekade även på att kvinnor i jämförelse med män 
upplevde att sjuksköterskorna i sin yrkesutövning var mindre engagerade, 
hade mindre tid och var mindre vårdande. Dessa studier tillsammans med 
resultatet i delstudie II indikerar att hälso och sjukvården inte fullt ut 
förmår att möta kvinnors behov. 
 
Det finns anledning till reflektion över delstudie I där de intervjuade angav 
samstämmigt positiva upplevelser av omhändertagandet prehospitalt, 
medan det positiva omhändertagandet avtog i den hospitala vården jmf 

 42



(Cedergren&Bylund 2003). En orsak till detta skulle kunna vara 
vårdorganisationen i ambulans med en vårdande person per patient i 
jämförelse med sedvanlig vårdorganisation på akutmottagning. Ytterligare 
en reflektion mellan skadegrad och skattning av vårdkvalitet i delstudie II 
tillåter sig göra. Visserligen faller det sig naturligt att en person med de 
svåraste skadorna/sjukdomen på en akutmottagning blir prioriterade 
framför dem med lägre grad av skador/sjukdom. Här skulle dock införandet 
av triage kunna vara till stöd och hjälp för patienten, eftersom detta innebär 
att alla träffar sjuksköterska omgående vid ankomst i personligt och avskilt 
möte för anamnes samt kontroll av medicinska parametrar. Utifrån detta 
möte görs en kontinuerlig prövning och eventuell omprövning av 
hälsotillståndet. Denna kvalitetssäkring i omhändertagandet innebär att 
oavsett skadegrad görs kontinuerliga omvårdnadsronder med bestämda 
tidsintervaller. Detta kan även ses som ett indirekt styrdokument för att den 
skadade inte skall bli lämnad ensam på ett rum utan uppföljning och 
samtal. 
 
Hälsorelaterad livskvalitet i efterförloppet 
Informanterna i delstudie I beskrev också en strävan till det dagliga livet, 
trots minskad ork för såväl vänner, som fritidsintressen. Tidigare studier 
har också visat på liknande resultat med minskad ork för både sociala 
kontakter och fritidsaktiviteter (Andersson et al. 1997, Anke et al. 1997, 
Anke & Fugl-Meyer 2003, Harms 2004) samt arbetskapacitet (Andersson 
et al. 1997, Andersson et al. 1994, Anke et al. 1997). Skadan kan också 
förorsaka en lång rehabiliteringsperiod tillbaka till normalt liv (Andersson 
et al. 1997, Anke & Fugl-Meyer 2003, Harms 2004, Mayou & Bryant 
2001). Att då få en tydlig och förståelig information i samband med 
utskrivning kunde vara till hjälp, men också att få ett rutinmässigt 
återbesök, där den skadade hade möjlighet att få svar på sina frågor (Mayou 
& Bryant 2001).  
 
Efter telefonuppföljning med sjuksköterska (delstudie III), mättes de 
trafikskadades hälsorelaterade livskvalitet. Sex månader efter skadetillfället 
skattade interventionsgruppen  generellt bättre hälsorelaterad livskvalitet än 
kontrollgruppen. I kontrast mot detta fann Mistianen & Poot (2006) i sin 
litteraturgenomgång inga säkra bevis för att TFU hade effekt på problem 
som uppkommit efter utskrivning. En orsak till skillnaderna i Mistianen 
och Poot´s studie och fynden i delstudie III kan vara att det finns 
metodologiska skillnader i studierna.  
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Den grupp som i subgruppsanalysen som hade fått råd var också den grupp 
som uppgav lägst hälsorelaterad livskvalitet vid baseline, likväl som 
gruppen visade den största ökningen av skattad hälsorelaterad livskvalitet 
efter sex månader. Fler kvinnor än män fick råd via telefonuppföljning. 
Detta stämmer väl med Wahlberg & Wredling (1999) vilken visade att fler 
kvinnor än män fick råd via telefonrådgivning. Dessa resultat tillsammans 
med fynden i (II), indikerar en skillnad i behovet av uppföljande råd mellan 
män och kvinnor (Foss 2002, Hamberg et al. 2004).  
 
Efter sex månader hade personer i interventionsgruppen mindre problem 
med oro och nedstämdhet än personer i kontrollgruppen. Även om den 
första uppgiften för hälso och sjukvården är att rädda liv, så är det av stor 
vikt att inte patienterns psykologiska behov glöms bort. Detta betonades av 
Fuglsang et al.(2004) vilka visade att det fanns en koppling mellan rädsla 
och ej tillräckligt med stöd efter skadehändelse och psykisk ohälsa. Det 
finns också indikationer på att kvinnor i jämförelse med män lättare 
utvecklar psykisk ohälsa efter en skadehändelse (Fullerton et al. 2001, 
Holbrook et al. 2005, Holbrook et al. 2002, Olff et al. 2007).   
 
Bilisterna var den trafikantkategori, där interventionsgruppen efter sex 
månader hade signifikant mindre problem med smärtor/besvär gentemot 
kontrollgruppen. Emellertid fanns hos bilisterna en högre del MAIS 1 
skador. Wiman & Wikblad (2004) pekade på att lindrigt skadade patienter 
lättare negligerades under besöket på akutmottagningen medan Mayou & 
Bryant (2001) betonade vikten av att förebygga, identifiera och behandla 
oro, för att på så sätt minimera riskerna för kroniska problem även för 
patienter med lindriga skador. I klinisk verksamhet ges ej rutinmässigt 
återbesök vid lindriga skador. Ottosson et al. (2007b) visade i en 
randomiserad studie att tidig generell information om själva skadan och om 
vikten av egen vård som bland annat inkluderar fysisk aktivitet gav positiva 
effekter på självskattad återhämtning hos lindrigt skadade personer.  
 
Det finns anledning att reflektera över om den telefonuppföljning, som 
gavs i delstudie III fyllde ut ett vårdbehov för den skadade, och då främst 
för de med lindriga skador. Omvårdnad innehåller flera dimensioner. 
Griffin (1980) beskriver två aspekter av omvårdnad. Den ena en 
handlingsaspekt och den andra i form av en relationsaspekt. Lövgren et 
al.(1996) fann i sin studie att god omvårdnad till stor del handlar om 
interaktion och relation. I intervjuer med patienter framkom att en 
övervägande del av berättelserna om god omvårdnad helt eller delvis 
berörde relationsaspekter av omvårdnad. Vår strävan i telefonuppföljningen 
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var att också aktivt lyssna, och ge den skadade tid att berätta och fråga det 
de själva ville, utan att bli avbrutna. Förutom att sjuksköterskan gav råd 
fick relationsaspekten ta stor plats i samtalen vilket tyder på att de skadade 
är i stort behov av bekräftelse i sin situation efter en skadehändelse. 
 
Betydelsen att få berätta vad man varit med om belyses även av Gaydos 
(2005), vilken betonade att få berätta sin historia, kunde vara läkande för 
den som berättar. Genom att berätta kunde det man varit med om förstås på 
ett nytt sätt och bekräftelse fås på det man kände. Vidare har flera författare 
(Coffman & Ray 2002, Wilkes et al. 2004) beskrivit att enbart vetskapen 
om att det finns någon att vid behov ta telefonkontakt med, kunde vara 
tillräckligt för att patienten i sin situation skulle kunna känna tillit och 
trygghet. Vidare visade Wahlberg & Wredling (2001) på vikten av att vid 
telefonrådgivning ge både korrekta och tydliga råd, samtidigt som man är 
artig och trevlig mot den som söker hjälp via telefon. Detta understryks av 
Moscato et al. (2007) och Valanis et al. (2007) vilka i sina studier visade 
på att den hjälpsökandens tillfredsställelse med telefonrådgivningen också 
hade ett samband med sjuksköterskans förmåga till aktivt lyssnande och 
kommunikation. Vidare pekade Valanis et al. (2007) på faktorer vilka 
synes ha betydelse för om de telefonråd som gavs följdes eller ej. Här hade 
nöjdheten med sjuksköterskan vad gällde dennas förmåga till att lyssna och 
kunna hjälpa genom att ge råd som var förståeliga för den hjälpsökande av 
betydelse. Detta tillsammans med fynden i vår studie visar vikten av att 
TFU är öppen och sjuksköterskan lyssnar aktivt på vad den skadade har att 
säga, för att därefter kunna möta den skadades behov. 
 
Att ytterligare reflektera kring den TFU, som gjordes går att göra utifrån 
vårdkvalitet ur patientens perspektiv. En god vårdkvalitet ur patientens 
perspektiv bör bestå utav tillgänglig samt effektiv vård jmf (Cambell et al. 
2000, Donabedian 1990). Detta är i samklang med delstudie III, där TFU 
var tillgänglig för interventions gruppen de närmaste 6 månaderna efter 
skadehändelsen. Interventionen visade sig också ha god effekt för den 
hälsorelaterade livskvaliteten i efterförloppet.  
 
Hälsoekonomi och omvårdnad 
Antalet vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) är en vanlig 
hälsoekonomisk metod för att beräkna kostnadseffektivitet. I delstudie IV 
visade sig metoden med telefonuppföljning av sjuksköterska efter 
skadetillfället vara kostnadseffektiv med en låg kostnad för hela 
interventionsgruppen med 16 000 kr per QALY och för bilistgruppen 8 500 
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kr per QALY. Detta kan jämföras med Socialstyrelsen, vilka anser att alla 
kostnader <100 000 kr per QALY anses som låga (Socialstyrelsen 2008).  
 
QALY ansatsen som kvalitetsaspekt, bör diskuteras med tanke på dess 
teoretiska grund i hälsomaximering, vilket innebär att målsättningen med 
hälso och sjukvårdens insatser är att maximera nyttan för alla berörda 
oavsett sjukdomsgrad. Varje QALY beräknas oberoende när i livet det 
inträffar eller vem det tillfaller, oavsett ålder, kön eller social ställning, utan 
varje QALY beräknas lika jmf (Melin 2003:1). Fördelen med att använda 
QALY är att alla behandlas lika och ur den synvinkeln är det en rättvis 
metod. Problemet uppstår om strikt hälsovinstmaximering tillämpas och 
resurser endast fördelas i syfte att ge maximal hälsa, det finns då risk att 
vissa grupper blir utan vård. En av förutsättningarna för att använda sig av 
kostnadsnyttoanalys inom omvårdnad är att dess grundläggande 
värderingar stämmer med den etiska plattform som lades av 
prioriteringsutredningen i dess slutbetänkande om vårdens svåra val 
(SOU.1995:5). I denna plattform beskrivs tre generella principer, 
människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, samt 
kostnadseffektivitetsprincipen. De tre principerna är rangordnade så att 
människovärdesprincipen går före behovs- och solidaritetsprincipen, som i 
sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Detta motsatsförhållande 
mellan hälsomaximering för QALY har även tidigare diskuterats i en 
rapport ifrån prioriteringscentrum (Lämås et al. 2004), samt i en teoretisk 
artikel om QALY modellen (Jacobsson et al. 2001). Sammantaget innebär 
detta att det finns ett glapp mellan behovsprincipen och QALY ansatsens 
grund i hälsomaximering. Dock är QALY som kvalitetsaspekt väl använd 
inom såväl epidemiologi, medicin som omvårdnad och idag det gängse 
sättet att göra jämförelser av kvalitetsaspekten i hälsoekonomiska analyser. 
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Slutsatser 
Slutsatserna ifrån denna avhandling visar att kroppsliga, sociala och 
känslomässiga faktorer synes samverka i återhämtningsfasen efter 
skadetillfället. Det är därför rimligt att utgå ifrån att långvariga besvär 
oavsett skadans svårighetsgrad beror på många faktorer och att 
omvårdnaden och den medicinska behandlingen bör utgå från de upplevda 
problemen och inte enbart fokusera på skadans svårighetsgrad. En lyhörd 
vårdgivare som också ger en förståelig information kan ingjuta trygghet 
och tillit. För att generellt förbättra vårdkvaliteten på en akutmottagning 
bör kort väntetid eftersträvas, liksom att förbättra omhändertagandet av 
personer med lindriga skador. Noterbart är att kvinnor förefaller lägga 
större vikt vid bemötande. Tillgång till en rådgivande och stödjande 
sjuksköterska i efterförloppet har en potential att förbättra den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Denna intervention är även kostnadseffektiv. 
 
Resultaten belyser vikten av ett omhändertagande, där information ges 
utifrån den skadades behov, och där möjligheter ges att ställa frågor och 
berätta om sin situation. Det är viktigt att sträva efter att nå de personer 
som upplever låg hälsorelaterad livskvalitet i efterförloppet till en 
trafikskada för att på så sätt i ett tidigt skede ge olika insatser, som bygger 
på den skadades behov. Med tanke på det stora antalet personer som skadas 
i trafikmiljö varje år, finns stora vinster att göra för både de trafikskadade 
och för samhället genom att ge kostnadseffektiv uppföljande vård.  
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Vision för gott omhändertagande av trafikskadade 
 
 
▪ Ge bra och kompetent bemötande oavsett skadegrad – respektera även de 
med lindriga skador. 
 
▪ Minimera väntetider – ge information under eventuell väntetid. 
 
▪ Vid utskrivning, ge tydlig information om skadan, förhållningssätt, och 
prognos samt vad den skadade bör vara uppmärksam på, förklarat med 
enkla ord. Denna information kan med fördel även ges i skriftligt form vid 
hemgång. 
 
▪ I brist på uppföljning av läkare eller annan sjukvårdspersonal kan 
telefonuppföljning av sjuksköterska medverka till en gynnsam 
rehabilitering med åtföljande hälsovinster och minskade ”ekonomiska 
förluster”. 
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