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Samfattning 

 
Bakgrund:  

I vår vardag världen över drabbas människor oavsett kön och ålder av olyckor, dödsfall 

och andra traumatiska händelser. Vissa yrken medför en större risk att utsättas för trau-

matiska händelser. Exempel på dessa är ambulans, räddningspersonal, polis och vård-

personal inom främst akutsjukvård. Dessa händelser kan ibland bli personen övermäk-

tigt. Ett sätt att motverka bl.a. utbrändhet och posttraumatiskt stressymptom (PTSD) hos 

vårdpersonalen är att genomföra debriefingsamtal. Detta genomförs med den vårdper-

sonal som varit delaktig i en traumatisk händelse.    

 

Syfte:  

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheten av debriefing hos vårdpersonal 

inom akutsjukvården i samband med traumatiska händelser i sin yrkesutövning. 

 

Metod:  

Litteraturstudie som totalt innehåller 10 vetenskapliga artiklar varav fem är kvalitativa 

och fem är kvantitativa. 

 

Resultat:  

Studieresultatet påvisar att debriefing uppfattas som ett positiv redskap när det gäller 

avlastning efter en traumatisk händelse för vårdpersonalen inom akutsjukvården. De 

främsta faktorerna som lyfts i studien är tid och plats för debriefing, debriefingens  

inverkan på kommunikationen mellan vårdpersonalen, val av debriefingledare och be-

hovet av väl utformade riktlinjer för debriefingen.  

 

Slutsats: 

I föreliggande studie påvisas att debriefing bör betraktas som ett effektivt verktyg att 

motverka psykisk ohälsa hos vårdpersonalen och att debriefing även förstärker kommu-

nikationen mellan de olika professionella yrkesgrupperna inom akutsjukvården. Studien 

visar även att det är viktigt med väl utformade riktlinjer för att debriefingens syfte skall 

uppnås.  

 

Nyckelord:  

Critical incident, Debriefing, Emergency, Intensive care units, Nurse



 

0 

 

Abstract 

Background: 

In our everyday lives worldwide, people are affected regardless of gender and age by 

accidents, deaths and other traumatic events. Some professions involve a greater risk of 

being exposed to traumatic events. Examples of these are ambulance, emergency per-

sonnel, police and health care personnel, primarily in emergency care. These events can 

sometimes become overpowering. One way to counteract burnout and post-traumatic 

stress symptom (PTSD) in healthcare professionals is to carry out debriefing talks. This 

is done with the healthcare staff who has participated in a traumatic event. 

 

Aim: 

The purpose of this study was to describe the experience of debriefing in healthcare 

professionals in emergency care in connection with traumatic events in their profession-

al practice. 

 

Method: 

Literature study that contains a total of 10 scientific articles, five of which are qualita-

tive and five are quantitative. 

 

Results: 

The study results show that debriefing is perceived as a positive tool when it comes to 

unloading after a traumatic event for the healthcare staff in emergency care. The main 

factors raised in the study are time and place for debriefing, debriefing impact on the 

communication between the healthcare staff, the choice of debriefing leader and the 

need for well-designed guidelines for debriefing. 

 

Conclusion: 

The present study demonstrates that debriefing should be regarded as an effective tool 

for counteracting mental illness in the healthcare staff and that debriefing also reinforces 

communication between the various professional occupational groups in emergency 

care. The study also shows that well-designed guidelines are important for achieving the 

purpose of the debriefing. 

 

Keyword: Critical incident, Debriefing, Emergency, Intensive care units, Nurse 
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 

 

I vår vardag världen över drabbas människor oavsett kön och ålder av olyckor, dödsfall 

och andra traumatiska händelser. Det är inte bara den drabbade som löper risk för psy-

kisk ohälsa i samband med en traumatisk händelse, även individer runt den drabbade i 

form av anhöriga, hjälparbetare m.fl. löper en högre risk att utveckla psykisk ohälsa till 

följd av det inträffade. För vissa yrkesgrupper innebär yrket i sig en förhöjd risk att ut-

sättas för traumatiska händelser. Dessa yrken kan t.ex. vara ambulans och räddningsper-

sonal, polis och vårdpersonal inom främst akutsjukvård. Med en ökad risk att utsättas 

för traumatiska händelser följer även en högre risk att utveckla Posttraumatiskt 

stressyndrom, förkortat PTSD (Skogstad, Lie, Conradi, Hier & Weisaeth  2013; Ward, 

Lombard, & Gwebushe. 2006). I studier gjorda med räddningspersonal utifrån en global 

uppskattning ha en utökad prevalens rörande utveckling av PTSD med 6 – 32 % (Javidi 

& Yadollahie 2012). Ytterligare en studie jämförde räddningspersonal och den allmänna 

befolkningen i 14 länder. Resultatet visade en högre prevalens rörande utvecklad PTSD 

hos räddningspersonalen med 10 % (Berg et al. 2011). 

Inom vården är det vedertaget att vårdarbetet organiseras i olika vårdteam kring patien-

ten. I vårdteamet har vanligtvis sjuksköterskan en central roll i fråga om vårdutövning 

och arbetsledarfunktion. Denna modell grundar för att skapa en effektiv struktur på 

vårdarbetet och höja patientsäkerheten. Detta är extra viktigt inom akutsjukvården där 

täta akuta händelser inträffar och därigenom ställer högre krav på vårdpersonalen och 

vårdteamens flexibilitet. För att bygga ett effektivt vårdteam behövs olika byggstenar 

som t.ex. god kommunikation, stresstålighet, kompetens och flexibilitet. I dagens mer 

stressfulla arbetsmiljö inom vården är all tid viktig. Ingen tid får spillas på ineffektiva 

rutiner och komplicerade kommunikationsvägar. Med en vanligtvis minimerad vårdper-

sonalstyrka skall ett effektivt och säkert vårdarbete utföras. En enda sjukskrivning kan 

få stor påverkan på arbetsdagen. Med tanke på detta måste alla presumtiva risker för 

t.ex. sjukfrånvaro motverkas. För att minimera risken för arbetsrelaterad stress och en 

negativ psykosocial arbetsmiljö för vårdpersonalen kan debriefing vara ett av flera verk-

tyg (Skogstad et al. 2013). 
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 Stress   1.1.1

 

Vi som människor utsätts ständigt för olika stimuli. Vissa av dessa är s.k. stressorer och 

omfattar olika psykiska, fysiska och sociala krav som vi ställs inför. Hur detta påverkar 

en person beror helt på personens resurser att klara av kravet (Karlsson 2017). Stress är 

den mänskliga kroppens reaktion på utmaningar, hot, krav och olika former av fysisk 

och psykisk belastning. Stressystemet hos individen är främst anpassat för att möta 

plötsliga, kortvariga, psykiska eller fysiska hot i vår tillvaro. Idag utsätts individen i 

högre grad av långvarig stress som dessutom är mer av psykisk och psykosocial karak-

tär (Skärsäter 2014). Stress är inte bara av ondo, stress är även en hälsosam del som gör 

att individen kan öka sin prestationsförmåga och därigenom kunna må bättre. Dock 

skall det tas i beaktande att om stress och krav på individen blir för stort övergår stres-

sen till att bli ohälsosam (Constantinidis & Moustaka 2010). Individer som utsätts för 

långvarig stress ökar sin risk att utveckla olika former av stressrelaterade sjukdomar 

t.ex. högt blodtryck, magsår, sömnsvårigheter, ångest och depression (Careit 2016). 

 

När en individ utsätts för stress kan detta särskiljas i tre nivåer. Dessa är mikrostresso-

rer, avgörande livshändelser och katastrofer. I första nivån ”mikrostressorer” ingår 

mindre stressande vardagssituationer såsom t.ex. komma för sent till något eller inte 

hinna med allt som ska göras. I andra nivån ” avgörande livshändelser” ingår mer på-

tagliga saker som t.ex. skilsmässa eller närståendes bortgång. I tredje nivån ”katastro-

fer” ingår större olyckshändelser eller olika former av katastrofer (Karlsson 2017). 

När det gäller vår inlärning av stressrespons så menar behavioristerna att mycket rör sig 

om klassisk betingning. Om individen upplever obehag, stress eller ångest i en specifik 

situation, kan detta leda till att upplever detsamma i kommande liknande situationer 

(Karlsson 2017). 

 

Det som avgör hur hälsofarlig stress är omfattas av tre olika faktorer: 

1. Hur individen bemästrar stressen. 

2. Hur höga kraven är på individen. Både de verkliga och de subjektivt uppfattade. 

3. Hur höga de psykosociala resurserna är för individen själv och från dess omgivning 

(Karlsson 2017). 
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 PTSD 1.1.2

 

Personer som varit med om en traumatisk händelse kan en tid efter händelsen drabbas 

av posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD från engelskans ”post-traumatic stress 

disorder”. Den traumatiska händelsen kan vara till exempel en naturkatastrof, krig, 

misshandel, våldtäkt, bilolycka eller svår förlossning. Det alla exempel har gemensamt 

är att den traumatiska händelsen är så allvarlig att den förändrar hur vi ser på världen 

eller bilden av sig själv (Lund 2017). PTSD kan sammanfattas som ofrivilliga påmin-

nelser och minnesbilder av den traumatiska händelsen. Ofta triggas minnesbilder av en 

lukt, ett ljud eller något annat sinnesintryck som påminner om traumat. Att återuppleva 

händelsen kan trigga starka känslor som översvämmar den drabbade och som inte går 

att kontrollera. Det kan i sin tur utlösa skräck eller vredesutbrott (Lund 2017 & Eng-

ström 2018). Symtom på PTSD visar sig oftast några veckor efter traumat men kan ta 

månader eller år. Individen återupplever traumat i form av minnesbilder som tränger sig 

på och tar allt fokus (kan vara i vaket tillstånd eller i mardrömmar) Undvikande bete-

ende kring allt som påminner om traumat, detta kan leda till olika former av symtom 

som t.ex. social isolering, sömnproblem, koncentrationsproblem och minnesförlust 

(Lund 2017 & Engström 2018). De grundläggande byggstenarna för en ökad risk att 

utveckla PTSD är de biologiska, sociala och psykologiska faktorerna (Skärsäter 2014). 

Även typen av trauma och frekvensen av traumaexponering har stor betydelse i frågan 

om riskfaktorer. Även traumats varaktighet och intensitet påverkar stort (Fjeldheim et 

al. 2014). Personer med tidigare psykologiska besvär och tidigare exponering av trauma 

ökar risken för att utveckla arbetsrelaterad PTSD (Javidi & Yadollahie 2012). Skydds-

faktorer som reducerar risken att utveckla PTSD är en god personlig förmåga att klara 

motgångar genom konstruktiva copingstrategier (Fjeldheim et al. 2014). 

 

 Debriefing 1.1.3

  

Debriefingsamtalet utvecklades ursprungligen i USA under 1980-talet av Jeffery T Mit-

chell, och riktade sig till vårdpersonal verksam bl.a. inom prehospital sjukvård (Suserud 

& Lundberg 2016). Debriefing är en specifik samtalsteknik som är utformad för att 

motverka fysiska och psykiska symtom efter en traumaexponering. Debriefingsamtalet 

består av sju olika faser.  Dessa faser är Introduktionsfasen där beskrivs syftet, metoden 

och samtliga mål som debriefingsamtalet ska uppnå.  Här sker även en presentation av 

aktuella ledare för det kommande debriefingsamtalet.  Minnesfasen här uppmanas del-
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tagana att berätta om deras uppfattning kring den aktuella händelsen och vilka konkreta 

upplevelser de minns.  

I Tankefasen beskriver deltagarna vilka känslor och tankar de haft efter den traumatiska 

händelsen. I Reaktionsfasen beskriver deltagarna vilka effekter de upplevt i anknytning 

till den traumatiska upplevelsen. Ofta är tankar och känslor knutna till varandra. I Sym-

tomfasen beskriver deltagarna de personliga upplevelserna av eventuella stressymtom.  

I Undervisningsfasen får deltagarna beskriva vad de lärt sig utav debriefingsessionen. I 

denna fas ges även råd om eventuella handlingsstrategier. I Återinträdesfas genomförs 

en planering för framtiden. Det ges även en kort samfattning av vilka kunskaper som 

var och en av deltagarna tar med sig från samtalet, samt en planering ifall ytterligare 

behov av möten finns. Hela debriefingsamtalet bör tidsbestämmas till två till tre timmar 

(Suserud & Lundberg 2016). 

Tidigare genomförd forskning visar att själva debriefingsamtalet bidrar till bearbetning 

och reflektion för de som varit involverade i den traumatiska händelsen (Dyregrov 

2003). Debriefingsamtalet skall helst äga rum på eller i nära anslutning till platsen där 

traumat ägde rum. Men kan av praktiska även utföras på arbetsplatsen där kollegor som 

upplevt samma trauma kan samlas (Dyregrov 2003). För att få bästa effekt av debrie-

fingen så bör den ske inom 24 till 72 timmar efter det att traumat har ägt rum. Enligt 

(Irving & Long 2001) påvisas att effekten av debriefingsamtalet minskar i takt med att 

tiden mellan exponering och debriefing ökar Debriefing baseras på en process av bear-

betning där målet är att reducera de möjliga stressreaktioner som kan uppstå efter ett 

upplevt trauma. Debriefing ska även bidra till återhämtning. Enligt tidigare forskning 

påvisas att debriefing stärkte kollegor som grupp och även att den interna kommunikat-

ionen inom arbetsgruppen förstärktes (Jonsson & Segesten 2004). Tidigare forskning 

visar att när debriefing misslyckas var främsta orsaken till detta att den utförts felaktigt 

och/eller med outbildad debriefingledare (Irving & Long 2001). 

 

 Debriefingformer 1.1.4

 

Det är skillnad mellan den psykologiska och den organisatoriska debriefingen. Dessa 

två bör inte förväxlas eller kombineras med varandra. Psykologisk debriefing är ett 

strukturerat samtal med en person eller en grupp som har upplevt stressande och ovan-

liga traumatiska händelser. Syftet med psykologisk debriefing är att miniminera risken 

för psykisk skada genom att tala om händelsen, vilket ger bekräftelse på upplevelsen. 

(Huggard, 2013) Organisatorisk debriefing utförs på grund av en oväntad negativ hän-
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delse inom organisationen. Ett exempel på detta kan vara en allvarlig felmedicinering. 

Syftet med debriefingsamtalet är då att ta reda på vad som orsakade felet, samt att ut-

reda vilka säkerhetsåtgärder och/ eller rutiner som eventuellt behöver förbättras. Detta 

för att förhindra att liknande händelser inträffar. Det kommer dock att finnas tillfällen då 

båda typerna av debriefing kommer att krävas, men de bör då genomföras separat från 

varandra (Huggard 2013). Det är viktigt att ha i åtanke att en psykologisk debriefing 

inte har för avsikt att utreda eller utvärdera den enskilda individens agerande i den 

traumatiska händelsen. Frågor eller påstående i still med "Du skulle ha gjort så här!  

”eller” varför gjorde du inte så? " förekommer inte i psykologisk debriefing. Debrie-

fingsamtalet ska inte förväxlas med rådgivning eller gruppterapi. Det ska istället betrak-

tas som en säker form för att kunna prata igenom psykiskt påfrestande situationer 

(Huggard 2013). 

  

1.2 Teoretisk referensram 

 

Som teoretisk referensram har författaren valt Aaron Antonovskys KASAM. 

Som individer påverkas vi i olika grad av traumatiska händelser. För vissa individer 

påverkas inte hälsan trots att de utsatts för svåra och påfrestande situationer i sina liv. 

Forskaren Aaron Antonovsky har forskat kring detta fenomen och kommit fram till att 

det hela handlar om att förstå och ha känsla för samhanget.  Han har utarbetat en modell 

för detta som han benämner KASAM (Antonovsky 2005). 

 

KASAM bygger på följande tre komponenter Hanterbarhet som handlar om att indivi-

den innehar förmågan att åtgärda situationen. Att påvisa personens egenmakt över rå-

dande situation. Begriplighet handlar om att individen skall ha förmågan att förstå och 

kunna bedöma situationen. Individen måste även förstå orsakerna till situationen och 

konsekvenserna av den. Meningsfullhet rör individens inställning inför livets känslo-

mässiga innebörd. Meningsfullheten är den viktigaste delen i KASAM, detta för att den 

är en s.k. motivationskomponent. Individen behöver känna att det är meningsfullt att 

åtgärda ett uppkommet problem. Vidare anser Antonovsky att hög hanterbarhet bygger 

starkt på en hög begriplighet. Individen måste alltså förstå situationen fullt ut för att 

kunna hantera och åtgärda den (Antonovsky 2005).        

Individer som har sin tillvaro meningsfull, begriplig och hanterbar innehar en stark 

känsla av sammanhang. Detta betyder dock inte per automatik att individen är lycklig 

och välmående. Antonovsky betonar att KASAM inte är en egen copingstrategi, dock 
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kan KASAM öka förmågan hos den enskilda individen att hantera stressorer. En individ 

med starkt KASAM höjer sin förmåga att välja mest lämplig copingstrategi för att han-

tera stressorer. Detta ökar individens förmåga att bibehålla sin hälsa (Antonovsky 

2005). 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vissa yrkesgrupper i samhället utsätts i en högre grad att utsättas för akuta traumatiska 

händelser. Inom vården är risken störst inom den akuta vårdsektorn. När vårdpersonal 

utsätts för traumatiska händelser utan att få möjligheten att bearbeta sin upplevelse kan 

detta leda till olika negativa effekter för individen. För att förebygga risken för psykisk 

ohälsa och negativ psykosocial arbetsmiljö för vårdpersonal kan debriefing vara ett 

verktyg. Denna studie syftar till att sammanställa forskningsresultat inom området då 

detta saknas sedan tidigare. Detta genom att undersöka vilken erfarenhet vårdpersonal 

inom akutsjukvården har av att använda debriefing som verktyg i anslutning till trauma-

tiska händelser. Benämningen ”vårdpersonal” innefattar i denna studie sjuksköterskor, 

specialistsjuksköterskor, läkare, undersköterskor, ambulanssjukvårdare, farmaceuter, 

medicintekniker och socialarbetare/stödjare. 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka erfarenheter av debriefing som fanns hos 

vårdpersonal inom akutsjukvården i anslutning till traumatiska händelser, samt att besk-

riva hur artiklarna beskriver sina undersökningsgrupper. 

1.5 Frågeställning 

 

Vilken erfarenhet av debriefing har vårdpersonal inom akutsjukvården i anslutning till 

traumatiska händelser? Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de valda artiklarna? 
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2 Metod 
 

2.1 Design 

 

En beskrivande litteraturstudie. Med detta menas att finna svaret på tydliga frågeställ-

ningar genom att systematiskt tolka, kritiskt granska och sammanställa för ämnet vald 

litteratur (Polit & Beck 2016).Genom en granskning och analys av tidigare publicerade 

vetenskapliga artiklar kan forskaren få stöd eller svar på ett aktuellt problemområde 

(Polit & Beck 2016). 

2.2 Databaser 

 

   Via proxyservern på Högskolan i Gävles (HIG) gjordes sökningar i databaserna         

   Pubmed och Chinal. Dessa databaser omfattar en betydande mängd forskning med   

   artiklar som har omvårdnad inom hälso & sjukvård som huvudsyfte (Polit & Beck 

   2016).   

2.3 Sökord och sökstrategier 

 

I artikelsökningen utgick författaren initialt från ämnesordlistan ”Svensk MeCH” Detta 

visade sig vara ett olämpligt alternativ då studiens ämne handlar om ”debriefing” som är 

ett lånat ord från engelskan. Sökningen i ”Svensk MeCH” gav inget resultat för studien. 

I de databaser som används i denna studie för att hitta aktuella artiklar användes föl-

jande ämnesordsguider: Pubmed – ”Mesh” och Cinahl – Suggest Subject Terms. I sök-

ningsarbetet kan s.k. booleska operatörer användas för att vidga eller begränsa sökning-

arna. De booleska operatörerna är ”AND”, ”OR” och ”NOT”. Detta enligt (Forsberg & 

Wengström 2016). I denna studie användes bara ”AND” (se tabell.1) för att erhålla det 

bästa resultatet. (Polit & Beck 2016) Sökningen genomfördes utifrån (Polit & Beck 

2016) strategi att initialt få ett brett sökresultat som sedan smalnas av. Detta för att 

kunna fånga upp maximalt antal relevanta sökträffar. De sökord som användes var 

Critical incident, Debriefing, Emergency, Intensive care units, Nurses som redovisas i 

tabell. 1. Artikelsökningen strävade efter att hitta både kvalitativa och kvantitativa artik-

lar, dessa med en publiceringsbegränsning på 10 år (2008 – 2018). Artiklarna skulle 

vara på engelska och finnas tillgängliga i fulltext. 
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Tabell.1 Utfall databassökning 2019-03-26 

Databas Begränsningar Söktermer Antal 

träffar 

Valda artiklar 

och (kopior) 

Pubmed 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] 1735 - 

Pubmed 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] AND 

Nurses [MeSH] 

244 6 

Pubmed 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] AND 

Emergency [MeSH] 

299 1  (5)  

Pubmed 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] AND 

Critical incident [ - ] 

31 (3) 

Pubmed 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] AND 

Critical incident [ - ] 

AND Emergency 

[MeSH] 

10 (3) 

Pubmed 10 år, Engelska, 

Full text 

Intensive care units 

[MeSH] 

28  

Pubmed 10 år, Engelska, 

Full text 

Intensive care units 

[MeSH] AND Criti-

cal incident [ - ] 

0  

 

 

 

 

 

Chinal 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] 728 - 

Chinal 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] AND 

Nurses [Headings] 

207 1  (5)  

Chinal 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] AND 

Emergency [He-

adings] 

107 1  (6)  

Chinal 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] AND 

Critical incident [ - ] 

36 (4)  

Chinal 10 år, Engelska, 

Full text 

Debriefing [ - ] AND 

Critical incident [ - ] 

AND Emergency 

[Headings] 

14 (4) 

Chinal 10 år, Engelska, 

Full text 

Intensive care units 

[headings] 

19590 - 

Chinal 10 år, Engelska, 

Full text 

Intensive care units 

[Headings] AND 

Critical incident [ - ] 

87 1 
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2.4 Urvalskriterier 

 

 Inklusionskriterier  2.4.1

 

Empiriska vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar som relevanta och svarar 

upp mot föreliggande studies syfte och frågeställning.  Artiklar innehållande akutvårds-

personals erfarenhet av debriefing efter en traumatisk händelse. 

 

 Exklusionskriterier 2.4.2

 

Vårdstuderande, vårdpersonal inom prehospital sjukvård, då denna form av akutsjuk-

vård har andra förutsättningar rörande debriefing. Arbetsmetoden skiljer sig åt från 

akutsjukvård på mottagning och inom den slutna vården. Ofta sker debriefing ihop med 

andra yrkeskategorier, såsom räddningstjänst, polis och SOS-personal. Dessutom inne-

har prehospital vårdpersonal vanligtvis annan form av tidsmöjlighet att genomföra 

debriefing. Vårdpersonals erfarenhet av debriefing efter vård i krig och/eller liknande 

situationer såsom t.ex. flykting, natur eller svältkatastrof, då detta inte kan anses ingå i 

en vardaglig yrkesutövning (Forsberg & Wengström 2013 & Kristensson  2014). 

 

2.5 Urvalsprocess 

 

Sökingen i de olika databaserna gav gemensamt 1063 träffar där rubrikerna lästes i sin 

helhet. Detta för att bedöma om artikelns skulle kunna svara mot studiens syfte. I detta 

steg uteslöts även dubbletter av artiklar. I nästa steg lästes de 39 engelska abstrakten och 

därefter kvarstod 14 artiklar. Anledningen till att dessa exkluderades var att artiklarna 

inte svarade upp mot föreliggande studies syfte och frågeställning genom att de hade 

patienter och/ eller anhöriga med i sina undersökningsgrupper. De kvarvarande 14 artik-

larna studerades i sin helhet och genom dess innehåll kunde ytterligare 4 artiklar exklu-

deras av samma orsak som nämnts ovan. Kvar blev de 10 artiklar som svarade mot stu-

diens syfte och frågeställning. (Se figur .1) 
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Totalt 1063 träffar i databaserna i 

enlighet med tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.1 

 

2.6 Dataanalys 

 

De utvalda artiklarna har författaren analyserat på följande sätt. Artiklarna har noggrant 

lästs igenom för att hitta resultat som svarar mot studiens syfte. Därefter har resultatet i 

artiklarna granskats utifrån sina likheter och skillnader. På en egenskapad ”mindmap” 

noterades resultaten in i olika kategorier.  

Frågeställningen beträffande undersökningsgrupp besvarades genom att beskriva hur 

artiklarna beskrev sina undersökningsgrupper; beträffande antal deltagare, yrkeskategori 

och land. Genom detta blev fyra kategorier tydliga och dessa ligger nu som grund för att 

besvara studiens frågeställningar. Dessa kategorier är: Erfarenhet på individnivå, Ar-

betsgruppens erfarenhet av debriefing, Debriefingens förutsättningar och Undersök-

ningsgrupp. Under dessa huvudkategorier finns ett antal underkategorier (Se figur 2). 

Genom att bearbeta artiklarna på detta sätt skapades en djupare förståelse av aktuellt 

material (Polit & Beck 2016).  

 

 

 

 

 

1024 rubriker stämde inte överens med 

studiens syfte eller var kopior. Kvar är 

39 träffar. 

39 abstrakt lästes och 14 artiklar valdes 

ut. Därefter lästes dessa i sin helhet och 

resultatet blev de 10 artiklar som ingår 

i studien. 
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2.7 Forskningsetiskt övervägande 

 

Denna studie baseras enbart på litteraturstudier varvid behovet av etisk prövning ej före-

ligger. Därmed försvinner inte kravet från att förhålla sig etiskt korrekt mot själva stu-

dien. I boken ” Att göra systematiska litteraturstudier” belyser (Forsberg & Wengström 

2016) vikten av att allt material skall presenteras, då det vore oetiskt att endast välja ut 

artiklar som stödjer författarens eventuella åsikter. Vetenskapsrådet beskriver i sina rikt-

linjer att fusk i form av plagiat, stöld, påhittade fakta, fabricering av data är ett rejält 

avsteg från god sed rörande seriös forskning (Vetenskapsrådet 2018). Denna studie 

kommer att analyserats via dataprogrammet Safeassign hos Högskolan i Gävle (HIG). 

Denna analys har för avsikt att upptäcka avsteg rörande god etisk forskningssed. Denna 

form av analys bidrar till att höja studiens trovärdighet. Grunden för att påvisa bättre 

vårdmetoder och förhållningssätt ligger i seriös forsking likt denna. I denna studie pre-

senteras allt resultat oavsett författarens egna åsikter. Detta är den enda vägen att bed-

riva seriös forskning (Forsberg & Wengström 2016 & Polit & Beck 2016).   

3 RESULTAT 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka erfarenheten hos vårdpersonal inom 

den slutna och mottagningsbaserade akutsjukvården när det gäller debriefing i anslut-

ning till traumatiska händelser. Litteraturstudien baseras på 10 vetenskapliga artiklar. 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text, tabeller (se bilaga 1 och 2) figurer uti-

från de fyra huvudkategorierna och dess respektive underkategorier som framkommit 

under analysprocessen. (Se figur 2) 
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Figur 2 
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3.1 Erfarenhet på individnivå 

 

 Personlig utveckling och erfarenhet 3.1.1

 

Gemensamt för studierna gjorda av (Berg et al. 2014 & Halpern, Gurevich, Schwartz & 

Brazeau 2008 & Healy & Thyrell 2013 & Keene, Hutton, Hall & Ruchton 2010 &  

Moola, Ehlers & Hattings 2008 & Theophilos & Magyar 2009) är att deltagarna i dessa 

studier gemensamt anser att debriefing efter en traumatisk händelse är ett viktigt verktyg 

för att motverka bl.a. psykisk ohälsa. I dessa studier påvisades även att deltagarna ansåg 

att debriefingen hade en positiv inverkan på det individuella planet. I studien gjord av 

(Berg et al. 2014) fick deltagarna genomgå debriefing under tre månader efter en trau-

matisk händelse. Deltagarna i studien ombads utvärdera och delge vilken erfarenhet de 

fått av den utförda debriefingen. Resultatet i studien påvisade att debriefingen hade en 

positiv påverkan på deltagarna. Bland annat visade resultaten att deltagarna i studien 

efter utförd debriefing var mer förstående inför sin egen professionella roll. Deltagarna i 

studien uppgav att de kände sig mer bekväma i att förmedla sina personliga åsikter 

kring den traumatiska händelsen. Även den psykologiska hälsan upplevdes mer positiv. 

Detta var en förbättring med 11 % från en undersökning gjord innan själva debriefingen. 

Deltagarna i studien beskrev att de hade blivit bättre på att ta emot positiv och negativ 

kritik (16 % ökning). Viljan att personligen återrapportera inom arbetsgruppen ökade 

med 9 %. Viljan att lyfta problem med sin chef ökade med 6 %. Trots resultatet i (Berg 

et al. 2014) studie uppgav deltagarna att de inte kände sig vara mer värdefulla för själva 

arbetsgruppen. Grunden till detta ansågs vara personliga relationer mellan arbetstagaren 

och dess chef. 

 

I studien av (Halpern et al. 2008) visade resultatet att majoriteten av deltagarna ville 

prata med någon efter en traumatisk händelse. Deltagarna i studien ansåg att kollegor 

var en tillgång när det gällde att få prata om en traumatisk händelse. Anledningen till 

detta ansågs vara att kollegorna innehar kunskap och erfarenhet som underlättar samta-

let. Studien visar även att deltagarna i studien ansåg det viktigt att få ta en paus i jobbet i 

direkt anslutning till den traumatiska händelsen. Att bli arbetsbefriad 1 – 2 timmar efter 

den traumatiska händelsen ansågs viktig för att kunna bearbeta känslor och återhämta 

sig i en bekväm och förstående miljö. Majoriteten av deltagarna i studien föredrog att 

prata om den traumatiska händelsen hellre än att vara tyst och ensam med känslorna.  

Deltagarna i (Halpern et al. 2008) studie ansåg även att det skall vara fritt att prata om 
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händelsen så länge behovet finns. I studien gjord av (Healy et al. 2013) beskriver delta-

garna vikten av att förstå att i sin roll som vårdare ökar den individuella sårbarheten. 

Detta trots att ambitionen är att göra det bästa möjliga för sina patienter.  

För att öka vårdarens möjligheter till att kunna ge god omvårdnad krävs stöd för detta. 

Hela 84 % av de 103 deltagarna i (Healy et al. 2013) studie anser att debriefing efter en 

traumatisk händelse är viktig eller mycket viktigt stöd. 94 % av deltagarna i studien 

uppgav att debriefing skulle upplevas som ett känslomässigt och psykologiskt stöd efter 

en traumatisk händelse. Resultatet i (Ireland et al. 2008) studie visar att om debriefingen 

skulle påvisa enskilda psykiska eller känslomässiga besvär som inte själva debriefingen 

kunde lösa, så ansåg 41 av totalt 144 deltagare i studien att detta skulle leda till indivi-

duella lösningar. 92 deltagare i studien ansåg att detta kunde bestå av individuell råd-

givning, psykologisk hjälp. 9 deltagare i studien ansåg att ledighet för att lösa individu-

ella behov skulle vara möjlig.   

 

I (Keene et al. 2010) studie ansåg 98 % av de 676 deltagarna att debriefing efter en 

traumatisk händelse var informativt och meningsfull. Många deltagare i studien ansåg 

att det kändes stödjande att ta del av kollegors olika perspektiv av den aktuella händel-

sen. I studien av (Moola et al. 2008) visar att deltagarna ansåg att debriefing och stöd 

var viktiga faktorer i samband med en traumatisk händelse. Deltagarna i studien ansåg 

även att personlighet, självförtroende och självbild var avgörande ifråga om sårbarhet i 

samband med en traumatisk händelse. I (Theophilos et al. 2009) studie fick deltagarna 

skatta på en skala 0 – 10 hur viktig de ansåg att debriefing efter en traumatisk händelse 

var.  (0 = oviktigt och 10 = mycket viktigt )  

Resultatet visade att debriefingsamtal i snitt fick 8,2 poäng, vilket påvisade att debrie-

fing skattades som ”viktig” alternativt ”mycket viktig” för deltagarna i studien. 

 

 Yrkeserfarenhet 3.1.2

 

Studierna genomförda av (Halpern et al. 2009 & Healy et al. 2013) påvisar att antalet 

verksamma år hos deltagarna i studierna har en inverkan på hur erfarenheten av debrie-

fing upplevs. I (Halpern et al. 2009) studie visar resultatet att de deltagare i studien som 

har kort erfarenhet på arbetsplatsen inte har hunnit etablera en tillräckligt stark relation 

till sina arbetskollegor. Dessa deltagare i studien valde i högre utsträckning att söka stöd 

hos anhöriga och vänner. En orsak till detta var deltagarna i studien att inte ville framstå 

som svag eller inkompetent inför sina kollegor. Baksidan med detta är att dessa samtal 
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måste vänta tills arbetsskiftet är slut, då möjligheten att ringa anhöriga och vänner på 

arbetstid är begränsad. Studien visade även att anhöriga till de mer erfarna deltagarna i 

studien mer sällan behövde ställa upp som stöd. I studien av (Healy et al. 2013) visar 

studien att erfarenheten hos deltagarna spelar roll när det gäller synen på debriefing. 

Medarbetare som jobbat i medeltal åtta år ansåg att debriefingens främsta mål var stärka 

lagandan på arbetsplatsen. De som jobbat i medeltal fem år ansåg inte att detta var hu-

vudsyftet med debriefing. 

  

 Orsaker till behov av debriefing 3.1.3

 

I studierna gjorda av (Healy et al. 2013; Keene et al. 2010; Pich, Hazelton, Sundin & 

Kable 2011 & Theophilos et al. 2009) uppger deltagarna i studierna likartade orsaker till 

när en debriefingsessioner bör genomföras. I (Healy et al. 2013 & Theophilos et al. 

2009) studie menar deltagarna att de främsta orsakerna att genomföra debriefing är när 

en patient avlidit, plötslig spädbarnsdöd (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome) och 

stort trauma. Deltagarna i studien gjord av (Healy et al. 2013) lyfter även andra orsaker 

till debriefing. Praktiska och kliniska fel, såsom felmedicinering, handhavandefel rö-

rande medicinteknisk utrustning ansågs av deltagarna också utgöra grund för debriefing. 

I (Keene et al. 2010) studie ansåg deltagarna i studien att främsta orsaken till debriefing 

var patientdödsfall. Detta då patienten var känd av deltagaren i studien p.g.a. längre 

sjukhusvistelse eller när dödsfallet kom plötsligt. Resultatet i (Pich et al. 2011) visar att 

96 % av sina 6 deltagare i studien ansåg att debriefing skulle ske efter att en patient av-

lidit, 69 % av deltagarna i studien uppgav multitrauma som orsak till debriefing och 65 

% av deltagarna i studien ansåg att plötslig spädbarns död (SIDS, Sudden Infant Death 

Syndrome) låg som grund för att genomföra debriefing. 

 

3.2 Arbetsgruppens erfarenhet av debriefing 

 

I samtliga studier gjorda av (Berg et al. 2014; Halpern et al. 2009; Healy et al. 2013; 

Moola et al. 2008; Nwokorie et al. 2012 & Piquette & Reeves 2009) visar att deltagarna 

i studierna anser att debriefing efter en traumatisk händelse har en positiv effekt på 

vårdteamen och dess arbete. Deltagarna i studierna ger en gemensam uppfattning om att 

den förbättrade kommunikationen efter debriefingen gav en positiv inverkan på själva 

patientarbetet, viljan att belysa och förändra problem på avdelningen, ökade skadeföre-

byggande åtgärder och ökad ”feedback” i vårdteamen. Deltagarna i studierna ansåg 
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även att förmågan att se saker ur sina kollegors perspektiv förstärktes (Berg et al. 2014 

& Healy et al. 2013).  

 

I studien av (Nwokorie, Svoboda, Rovito & Krug 2012) genomfördes tre simulerade 

akuta händelser. I anslutning till dessa genomfördes tre halvtimmes långa debriefing-

samtal. Resultatet av detta gav forskarna ett antal positiva förändringar. Deltagarna i 

studien beskrev att kommunikationen i arbetsteamen blev mer tydlig och mer specifik. 

Dialogen mellan kollegorna i vårdteamen ökade under själva arbetet och vårdsäkerheten 

höjdes i form av att mer tydligt återkopplade och dubbelkollade åtgärder. När övningen 

och dess debriefing var avslutad fick deltagarna i studien fylla i en enkät. Resultatet av 

denna visade att samtliga yrkeskategorier i vårdteamet upplevde debriefingen som ett 

positivt verktyg att förbättra kommunikationen i vårdteamet. Deltagarna i studien ansåg 

även att förmågan hos vårdteamet att ge varandra stötning och uppmuntran bidrog till 

ett mer effektivt vårdarbete. I studien av (Piquette et al. 2009) beskriver deltagarna i 

studien att teamarbete är en absolut nödvändighet när det gäller akuta händelser inom 

vården. Akuta händelser är mer regel än undantag och dessa skulle vara mycket svåra 

att klara ut på egen hand. 

 

3.3 Debriefingens förutsättningar 

 

 Arbetsgivarens roll 3.3.1

 

I studierna gjorda av (Berg et al. 2014; Halpern et al. 2009 & Pich et al. 2011) lyfter 

deltagarna synen på arbetsledare och chefers roll när det gäller debriefing. 

I studien av (Berg et al. 2014) visade att 6 % av de 58 deltagarna att de var mer villig att 

rapportera avvikelser och problem med sin chef efter utförd debriefing.   

Resultatet i studien av (Halpern et al. 2009) visar att deltagarna i studien önskade ett 

bättre stöd från arbetsledningen i samband med en traumatisk händelse. Studien lyfter 

även ett behov hos deltagarna i studien av att få erhålla möjligheten att samtala med 

någon person med ledningsfunktion efter en traumatisk händelse. Deltagarna i studien 

menade att stöd från arbetsledningen var en viktig del i det förebyggande arbetet som 

debriefingen är. Deltagarna i (Pich et al. 2011) studie visade att deltagarna saknade stöd 

från arbetsledningen efter en traumatisk händelse.  Deltagarna i studien kände sig ut-

lämnade i frågan och fick istället söka stöd hos sina kollegor.  

 



 

19 

 

 Tid och plats för debriefing 3.3.2

 

När det gäller synen på tid och plats för debriefing efter en traumatisk händelse visar 

studierna gjorda av (Healy et al. 2013; Ireland et al. 2008 & Theophilos et al 2009) att 

önskemålen hos deltagarna i studierna varierar något. Samfattningsvis är att samtliga 

deltagare i studierna anser att debriefingen skall ske i en ganska så nära tid efter den 

traumatiska händelsen. I studien av (Healy et al. 2013) uppger 38 % av de 103 deltagar-

na att de genomförde debriefing på avdelningen inom ett dygn efter den traumatiska 

händelsen. 74 % av deltagarna i studien fick genomgå debriefing inom en vecka efter 

aktuell händelse. I (Ireland, Gilchrist & Maconochie 2008) studie ansåg 56 % av de 144 

deltagarna att debriefing skall ske i direkt anslutning till den traumatiska händelsen. 76 

% av deltagarna i studien ansåg att debriefingen kunde genomföras inom en vecka efter 

aktuell händelse. Studien visade även att debriefingen vanligtvis genomfördes på ar-

betsplatsen. 

Studien av (Theophilos et al. 2009) påvisar i stort sett samma resultat som i (Healy et al. 

2013 & Ireland et al. 2008) studier. Deltagarna i (Theophilos et al. 2009) studie uttryck-

er ett önskemål att få genomgå debriefing inom en vecka efter en traumatisk händelse. 

Hälften (50 %) av de 58 deltagarna i studien önskar att debriefingen genomförs inom ett 

dygn.  

 

 Debriefingledarens funktion 3.3.3

 

I resultatet av studierna gjorda av (Ireland et al. 2008 & Theophilos et al. 2009) framgår 

att ”vem” som är debriefingledare varierar.  Gemensamt för studierna visar att det mest 

förekomande var att en läkare som själv deltagit i den traumatiska händelsen utsågs till 

debriefingledare. I studien gjord av (Ireland et al. 2008) framkom att en speciellt utbil-

dad debriefingledare utsågs i mindre än 1/5 del av debriefingtillfällena. Studien visade 

även att 76 % av de 144 deltagarna i studien ansåg det mest lämpligt att debriefingen 

leddes av någon som själv medverkat under den traumatiska händelsen, detta framför 

någon som var utbildad att leda debriefingsamtal men som inte medverkat i själva hän-

delsen. I studien gjord av (Theophilos et al. 2009) betonade några av deltagarna i stu-

dien att en utomstående person, vanligtvis en psykolog hade medverkat vid olika debrie-

fingsamtal. Denna medverkan upplevdes av deltagarna i studien som att den underlät-

tade själva debriefingsessionen.  

 



 

20 

 

 

 Riktlinjer för debriefing 3.3.4

 

Gemensamt för studierna gjorda av (Healy et al. 2013; Moola et al. 2008; Piquette et al. 

2009 & Theophilos et al. 2009) är att samtliga påvisar en avsaknad av fastställda riktlin-

jer för när och hur debriefing ska genomföras. I (Healy et al. 2013) studie påvisades att 

62 % av de 103 deltagarna i studien aldrig blivit erbjuden debriefing efter en traumatisk 

händelse. 15 % av deltagarna i studien uppger att de inte ens vet om det finns några rikt-

linjer rörande debriefing.  I (Moola et al. 2008) studie uppgav deltagarna i studien att 

bristen på riktlinjer för debriefing gjorde att individen fick förlita sig på egna co-

pingstrategier för att lösa bristen på stöd från ledningen. Resultatet i (Theophilos et al. 

2009) studie visar att 69 % av de 58 deltagarna i studien uppgav att det saknades fast-

ställda riktlinjer rörande debriefing på sjukhuset. 89 % av deltagarna i studien uppgav 

att några specifika riktlinjer för just akutsjukvården saknades helt. Medelvärdet av ut-

förda debriefingsamtal efter en traumatisk händelse var i snitt 4,8 gånger per år. I 

samma studie lyfte deltagarna sitt önskemål om att erhålla debriefing oftare än vad som 

gjordes vid tidpunkten för studien. 89 % av de 58 deltagarna i studien önskade sig tyd-

liga riktlinjer och speciella protokoll att använda under debriefingsamtalet.    

 

3.4 Undersökningsgrupp 

 

I varje granskad artikel inkluderades någon eller några specifika yrkesroller i undersök-

ningsgruppen. De sammanlagda yrkesrollerna representeras av specialistläkare, läkare, 

specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, ambulanssjukvårdare, farma-

ceuter, medicintekniker och socialarbetare/stödjare. Det samlagda antalet deltagare från 

de granskade veteskapliga artiklarna i denna studie är 1162 stycken. Dessa är fördelade 

på lika många kvantitativa (5 st) som kvalitativa (5 st). När det gäller de kvantitativa 

studierna så hade de sammanlagt 385 deltagare, där studien av (Nwokorie 2012) hade 

lägst antalet deltagare med sina tjugotvå (22) stycken. Studien av (Ireland et al. 2008) 

hade flesta antal deltagare med sina etthundrafyrtiofyra (144) stycken. Det samman-

lagda antalet deltagare i de kvalitativa studierna är sjuhundrasjuttiosju (777) stycken, 

där studien gjord av (Pich et al. 2011) hade minst antal deltagare med sina sex (6) 

stycken, medan studien gjord av (Keene et al. 2010) hade flest deltagare med hela sex-

hundrasjuttiosju (677) stycken. De granskade vetenskapliga artiklarna har sitt ursprung 

från fyra olika världsdelar, Nordamerika, Europa, Afrika och Australien. 
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Huvudresultat  

 

Studien visar att debriefing har en positiv inverkan på både individ och arbetsgrupps-

nivå. På individnivå beskrev vårdpersonalen enbart positiva erfarenheter när debriefing-

sessioner hade genomförts efter en traumatisk händelse. Förståelsen för varandra och 

kommunikationen mellan vårdpersonalen förstärktes på ett positivt sätt. Detta bidrog i 

sin tur till att motverka psykisk ohälsa och därigenom möjliggöra för en positiv inver-

kan på den psykosociala arbetsmiljön. I studiens resultat beskrev vårdpersonalen att 

debriefing även har en positiv inverkan på arbetsgruppen. Detta genom att debriefingen 

bidrog till förbättrad och förstärkt kommunikation inom arbetsgruppen, som i sin tur 

bidrog positivt till vårdarbetet. Vidare visar resultatet i studien ett utbrett önskemål från 

vårdpersonalen att det bör finnas väl utformade riktlinjer för debriefing efter en trauma-

tisk händelse. Studien visar att väl utformade riktlinjer för debriefing vanligtvis saknas.  

I fråga om debriefingledare ansåg en majoritet bland vårdpersonalen i studien att den 

som skall leda debriefingen, även skall ha deltagit i själva händelsen. Detta ansågs som 

mer viktigt än att vara utbildad i att leda debriefing. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Författaren har valt att i denna resultatdiskussion lyfta de viktigaste resultaten utifrån de 

fyra huvudkategorierna och dess eventuella underkategorier enligt figur2. Författaren av 

föreliggande studie innehar över tre decenniers erfarenhet av ambulans och intensiv-

vård. Författaren har under dessa år medverkat vid ett stort antal debriefingsessioner och 

har även varit debriefingledare vid ett flertal tillfällen.  

Resultatet av föreliggande studie svarar i stora delar väl upp mot författarens egen erfa-

renhet av debriefing. Trots att resultatet i föreliggande studie beskriver ett övervägande 

positivt resultat angående erfarenheten av utförd debriefing, så finns det forskning som 

menar att debriefing efter en traumatisk händelse är kontraproduktivt. I en artikel av 

(Kaplan 2001) så påvisas att det behövs mer klinisk fakta och forskning kring debrie-

fingens effekter, då främst inom sjukvården. Enligt (Van Emmerik 2002) finns det lika 

många studier som förespråkar debriefing, som det finns studier som ger motsägelse-

fulla resultat. Resultaten i studierna varierar mellan att ha en god psykologisk effekt, till 
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att debriefing efter en traumatisk händelse skulle vara rent skadligt för individen (Van 

Emmerik 2002).   

 

 Erfarenhet på individnivå & arbetsgruppens erfarenhet av  4.2.1

debriefing 

 

I föreliggande studie påvisas en positiv inställning till debriefing hos både individ och 

hos arbetsgruppen. När det gäller erfarenheten på individuell nivå så visar studierna 

gjorda av (Berg et al. 2014 & Healy et al. 2013) att den enskilda individen anser att 

debriefingen stärker förståelsen och kommunikationen mellan kollegor. Vårdpersonalen 

fick under debriefingen förstå att som individ är en del i en händelse som fler hade käns-

lor kring. Individen fick även en bättre förståelse av sin egen roll och att vårdarrollen 

gör individen mer sårbar än normalt. Resultatet visar att även möjligheten att förstå sig 

själv och sin del i samhanget ökade. Detta belyser (Antonovsky 2005) i sin beskrivning 

av begreppet KASAM. KASAM delas i tre komponenter; hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. När det gäller erfarenheten på individnivå i föreliggande studie, landar 

detta i samtliga tre komponenter i KASAM. Individen får via debriefingen möjlighet att 

hantera uppkomna känslor och konflikter kring händelsen. Individen får även via debri-

efingen en fördjupad förståelse av aktuell händelse och sin roll i den. Individen får 

också förstå meningsfullheten genom att bearbeta händelsen genom debriefing. 

 

Gemensamt för studierna gjorda av (Halpern et al. 2009 & Pich et al. 2011) är att de tar 

upp några exempel på alternativa handlingar hos den enskilde individen där debriefing 

inte genomförts efter en traumatisk händelse. I (Halpern et al. 2009) studie beskrivs hur 

deltagare i studien då söker hjälp och stöd hos anhöriga och vänner efter en traumatisk 

händelse. Detta är en modell som inte skulle vara överförbar till svenska förhållanden då 

detta skulle strida mot vår tystnadsplikt inom vården. Tillika skulle anhöriga och vänner 

inte kunna sätta sig in i händelsen för att kunna ge ett optimalt stöd för den behövande. 

Enligt (Swednurse 2013) anger Socialstyrelsen att ca 100 000 vårdskador sker inom 

vården per år. Dessa vårdskador drabbar ca 10 % av patienterna. Vanligaste orsaken till 

dessa vårdskador är främst bristande kommunikation inom och mellan olika profession-

ella vårdyrkesgrupper (Swednurse 2013) Resultatet i föreliggande studie visar att debri-

efing har en tydlig positiv inverkan på arbetsgruppen när det gäller kommunikation och 

samhållning. Detta i sin tur grundar för en högre patientsäkerhet, en positiv inverkan på 
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omvårdnaden, ett bättre bemötande av de kontakter som uppstår inom vårdarbetet 

(Swenurse 2013). Genom god kommunikation kan nya rutiner skapas och riskfaktorer 

påvisas tidigare och därigenom förebyggas (Skogstad et al. 2013 & Swenurse 2013). 

När det gäller arbetsgruppens erfarenhet relaterat till KASAM så påverkas gruppdyna-

miken av att individen säkrats upp i KASAMS olika tre delar. En individ som har en 

stark känsla av sammanhang bidrar till en positiv gruppdynamik. (Antonovsky 2005). 

   

 Debriefingens förutsättningar 4.2.2

 

I studierna gjorda av (Healy et al. 2013; Pich et al. 2011 & Theophilos et al. 2009) visar 

resultatet på likvärdiga fynd genom att deltagarna lyfter tre huvudorsaker till debriefing. 

Dessa tre orsaker var patientdödsfall, plötslig spädbarnsdöd (SIDS) och multitrauma. I 

(Healy et al. 2013) studie lyfter deltagarna ”organisatorisk debriefing” som grund för att 

säkerställa vårdarbetet utifrån praktiska eller organisatoriska incidenter. I föreliggande 

studie beskriver artikeln av (Huggard 2013) att organisatorisk debriefing kan tillämpas 

på grund av en oväntad negativ händelse inom organisationen. Ett exempel på detta kan 

vara en allvarlig felmedicinering eller handhavandefel på medicinteknisk utrustning. 

Syftet med debriefingsamtalet är då att ta reda på vad som orsakade felet, samt att ut-

reda vilka säkerhetsåtgärde och/eller rutiner som eventuellt behöver förbättras. Detta för 

att säkerställa att liknande händelser inte inträffar igen. 

I synen på arbetsgivarens roll att ge stöd och möjliggöra för debriefing visar förelig-

gande studies resultat att vårdpersonalen önskar ett ökat stöd och engagemang från ar-

betsledningen. Att få känna sig trygg och omhändertagen efter en traumatisk händelse är 

ett viktigt stöd som arbetsledningen bör se som en naturlig del i sitt arbete mot psykisk 

ohälsa och en god psykosocial arbetsmiljö (Skogstad et al. 2013).  I studien gjord av 

(Pich et al. 2011) uppger deltagarna att de helt saknar stöd från arbetsledningen efter en 

traumatisk händelse. Resultatet i föreliggande studie visar en önskan om att implemen-

tera väl utformade riktlinjer som ett sätt att säkerställa stöd genom debriefing efter en 

traumatisk händelse. 

Då ingen av de granskade vetenskapliga artiklarna har sin hemvist i norden, så saknas 

kännedom om vilka lagkrav som ställs på respektive arbetsgivare rörande en god psyko-

social arbetsmiljö. 

 

I fråga om tid och plats för debriefing, visar resultatet i föreliggande studie att resultatet 

landar i det tidsspann som tidigare forskning rekommenderar (Dyregrov 2003 & Irving 
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& Long 2001). Tidsspannet för en effektiv debriefing när den genomförs mellan 24 till 

72 timmar efter den traumatiska händelsen (Dyregrov 2003 & Irving & Long 2001). 

Resultatet i föreliggande studie visar att det mest förekommande var att utföra debrie-

fingen på sin arbetsplats, vilken tidigare forskning också rekommenderar. Tidigare 

forskning menar att debriefing har bäst effekt om den utförs så nära den plats som den 

traumatiska händelsen utspelats (Dyregrov 2003). Sammanfattat så faller föreliggande 

studies resultat väl in i tidigare forsknings resultat om att utföra debriefing inom 20–72 

timmar efter den traumatiska händelsen (Irving & Long 2001). Även valet av plats för 

genomförandet av debriefing följer tidigare forskningsresultat (Dyregrov 2003). 

 

När det gäller val av debriefingledare visar föreliggande studie på olika åsikter.  Detta 

kan vara en följd av, som den föreliggande studien också visar, att det saknas tillräckliga 

riktlinjer rörande debriefing. I väl genomarbetade riktlinjer skulle frågan om debriefing-

ledare redan vara utredd och på så vis vara optimal. Resultatet i (Ireland et al. 2008) 

studie visar att hela 76 % av de totalt 144 deltagarna anser att debriefingledaren skall 

vara någon som själv deltagit i aktuell händelse. Detta vägde tyngre än att ha en speciell 

debriefingledare som hade rätt utbildning för debriefing, men inte närvarat vid den ak-

tuella händelsen.  

Det vanligast förekommande var att en läkare som medverkat i händelsen också var 

debriefingledare. En utbildad debriefingledare som inte deltagit i den traumatiska hän-

delsen förekom i 1/5 del av fallen i studien gjord av (Ireland et al. 2008). Frågan är, 

trots resultatet i föreliggande studie, om det är lämpligt att någon som deltagit i en 

traumatisk händelse skall tilldelas ansvaret att leda debriefingen. Behovet bör vara minst 

lika stort för denne att få avlasta sina känslor och en mix av detta behov och ansvartet 

att leda debriefingen kanske inte är den mest optimala lösningen. Detta stämmer väl in 

med författarens erfarenhet av att varit debriefingledare vid ett flertal tillfällen, vilket 

också stödjs av (Sivertsson 1996) som skriver att debriefingledaren inte ska ha varit 

inblandad i den traumatiska händelsen. 

I föreliggande studie visar resultatet från (Healy et al. 2013; Moola et al. 2008; Piquette 

et al. 2009 & Theophilos et al. 2009) studier att riktlinjer för debriefing i vissa fall sak-

nas helt eller att riktlinjerna anses bör förbättras och/eller tydliggöras. Att arbeta inom 

vården gör att individen är ytterligare sårbar när det gäller stress och den mängd stimuli 

individen blir utsatt för. Om dessa faktorer blir för stora ökar risken för att individen 

skall utveckla psykisk ohälsa (Skärsäter 2014 & Constantinidis & Moustaka 2010).  
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Att utforma tydliga riktlinjer för debriefing förstärker möjligheten att effektivt motverka 

psykisk ohälsa. Detta påvisas i tidigare forskning gjord av (Huggard 2013 & Sivertsson 

1996). Detta skulle i sin tur kunna bidra till en positiv inverkan för en god psykosocial 

arbetsmiljö.  

I diskussionen kring debriefingens effektivitet och/eller eventuell kontraproduktivitet 

har det visat sig att den negativa kritiken bottnar i resultat från studier där debriefingen 

inte utförts på ett konsekvent sätt. Målsättningen och debriefingens innehåll, vilka som 

skall medverka och valet av debriefingledare har varit oklara i dessa studier (Dyregrov 

2003). Detta påvisar ytterligare vikten av väl utformade riktlinjer för debriefing. Sam-

manfattat alla utvalda veteskapliga artiklars studier, visar resultatet i föreliggande studie 

att debriefing uppfattas som ett önskvärt och positivt redskap i målsättningen att mot-

verka psykisk ohälsa hos berörd vårdpersonal, motverka vårdskador och eventuellt möj-

liggöra för en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

 Undersökningsgrupp 4.2.3

 

 I den föreliggande studien ingår sammanlagt 1162 deltagare med totalt 10 olika yrkes-

kategorier. Dock är läkare, specialistsjuksköterkor och sjuksköterskor i majoritet inom 

undersökningsgrupperna. I föreliggande studie varierar antalet deltagare i de granskade 

studierna mellan sex (6) stycken i studien av (Pich et al. 2011) och sexhundrasjuttiosju 

(676) stycken i (Keene et al. 2010) studie. Dessa är fördelade på lika många kvantitativa 

(5 st) som kvalitativa (5 st). När det gäller de kvantitativa studierna så hade de samman-

lagt 385 deltagare och det sammanlagda antalet deltagare i de kvalitativa studierna är 

sjuhundrasjuttiosju (777) stycken. Numerären i fråga om deltagare anses ha en neutral 

roll för studiens styrka. Detta genom att antalet deltagare är mindre intressant än mäng-

den viktig information som finns i själva artiklarna (Forsberg & Wengström 2016). 

Undersökningsgruppen totalt sett har sin representation i fyra olika världsdelar.  

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Denna studie är byggd på 10 engelskspråkiga vetenskapliga artiklar varav fem är kvanti-

tativa och fem är kvalitativa. Artiklarna har sitt ursprung i sju olika länder från fyra 

olika världsdelar. Detta ökar studiens överförbarhet vilket skall ses som en styrka (Kris-

tensson 2014). Även valet att inkludera samtliga yrkeskategorier som kan ingå i vård-

team eller på annat sätt i patientvården skall ses som en styrka för studien. Genom att 
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inkludera olika yrkesroller som berörs av samma händelse och på samma arbetsplats gör 

att resultatet i föreliggande studie lättare kan appliceras på fler yrkesgrupper inom akut-

sjukvården (Kristensson 2014). I arbetet med att söka artiklar till studien blev det allt 

mer tydligt att det var svårt att hitta färska studier rörande studieämnet. Under sökarbe-

tets gång visade utfallet av artiklar sig avsevärt högre om sökningen omfattade ett bre-

dare åldersspann som inkluderade artiklar från 90-talet och framåt. Forskningen kring 

debriefing för vårdpersonal hade en uppenbart en topp under 90-talet och fram till bör-

jan av 2000-talet. För att inte påverka studiens giltighet i för stor grad sattes ändå en 10 

års gräns för artiklarna. Detta långa intervall var en förutsättning för att kunna få rätt 

antal artiklar till studien. Allt för långa ålderspann mellan de olika artiklarna kan ha en 

negativ påverkan för giltigheten på studien (Kristensson 2014).  

Förutom sökning via MeSH-termer så gjordes även fritext och nyckelordssökningar. 

Detta förfarande kan ha en försvagande effekt på studien då fritext och sökord som inte 

provades i sökningen skulle kunna ha gett ett artikelutfall som varit aktuellt för den fö-

religgande studien. Fritext och nyckelord som inte är MeSH-termer och som gav något 

utfall för studien redovisas söktabellen med [ - ] Detta sökningsförfarande var en förut-

sättning för att hitta relevanta artiklar till studien. 

I dessa undersökningsgrupper ligger deltagarantalet på allt från 6 till 676 deltagare. En-

ligt (Polit & Beck 2012) bör sökningen eftersträva ett högt deltagande i de granskade 

kvantitativa studierna. De nämner att antalet deltagare i en kvantitativ studie inte bör 

vara lägre än 5 för att inte undergräva studiens trovärdighet. Då alla granskade artiklar 

är utomnordiska blev det svårt att reda ut vissa yrkesroller. Några yrkestitlar är inte di-

rekt överförbara till svenska förhållanden. Här följer några exempel på detta. En 

”Nurse” i USA är inte en sjuksköterska i svenska mått mätt. Motsvarigheten till en 

svensk sjuksköterska är i USA är ” Registered nurse”. Vidare finns begrepp som ”senior 

nurse”, ”social worker” och ”pharmacists” angivna som deltagare i olika vårdteam. Vil-

ken yrkeskategori och/eller funktion dessa har i vårdlaget är inte möjlig att reda ut. 

Detta gäller även förhållandet i fråga om svenskt vårdutövande och den svenska lag-

stiftningen för sjukvård, kontra utländskt vårdutövande och dess lagstiftning. Författa-

ren anser dock att denna mångfald ger styrka till föreliggande studie genom att påvisa 

olika attityder och genomförande av debriefing, trots att vårdförutsättningarna kan vara 

olika. 

I studien gjord av (Halpern et al. 2008) ingår endast EMT (Emergency Medical Techni-

cians) i undersökningsgruppen. Denna yrkesroll motsvarar svenska ambulanssjukvår-

dare på undersköterskenivå. Enligt exklusionskriterier i föreliggande studie skall inte 
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vårdpersonal inom prehospital vård inkluderas. I aktuell artikel av (Halpern et al. 2008) 

så innehar dessa EMT:s en rotationstjänst där minst 50 % av arbetet utförs på akutmot-

tagning, så därmed inkluderades denna artikel. Som tidigare nämnts i metoddiskussion-

en har det varit svårt att hitta artiklar med ett accepterat tidsspann. Studien av Halpern et 

al (2008) behövdes både för numerären och för att resultatet i den studien var till stor 

nytta i föreliggande studie. För att ge ytterligare styrka till föreliggande studie har för-

fattaren valt att tydliggöra själva analysprocessen (figur 1.) Genom att öka tillförlitlig-

heten ges också studien styrka (Kristensson 2014). 

5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka erfarenheten av debriefing hos vård-

personal inom akutsjukvården. Resultatet i föreliggande studie påvisar att debriefing har 

en positiv inverkan på både individ och arbetsgruppnivå. Debriefing bör betraktas som 

ett effektivt verktyg att motverka psykisk ohälsa hos vårdpersonalen och därigenom 

eventuellt skapa förutsättningar till en förbättrad god psykosocial arbetsmiljö.  Förelig-

gande studie kan bidra med att öka förståelsen för debriefingens betydelse och kan 

komma att användas som underlag för att skapa rutiner och riktlinjer för debriefing. 

6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Resultatet av denna litteraturstudie påvisar ett stort behov av fortsatt forskning rörande 

debriefingens betydelse inom svensk akutsjukvård. I denna litteraturstudie ingår studier 

gjorda internationellt, men ingen studie återfanns för de svenska förhållandena rörande 

vårdpersonal inom akutsjukvården. Då det saknas tillräcklig forskning rörande debrie-

fing inom den svenska akutsjukvården, kan det bara spekulera kring det egentliga beho-

vet och hur ofta förekommande debriefing är inom den svenska akutsjukvården. Förfat-

tarens bestämda uppfattning, utifrån sin erfarenhet och resultatet av föreliggande studie, 

är att behovet av debriefing är betydligt större än vad som egentligen genomförs inom 

svensk akutsjukvård. Det skulle behövas både kvalitativa och kvantitativa studier rö-

rande om och hur debriefing används och upplevs av läkare, sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal inom akutsjukvården i Sverige. 
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7 Slutsats 

 

I föreliggande studie framkommer ett flertal resultat som påvisar debriefingens positiva 

inverkan på vårdarbetet. Resultatet visar att debriefing bör betrakta som ett effektivt 

verktyg att motverka psykisk ohälsa hos vårdpersonalen och att debriefing även förstär-

ker kommunikationen mellan de olika professionella yrkesgrupperna inom akutsjukvår-

den. Detta bör eventuellt i förlängningen även kunna ha en positiv inverkan på den psy-

kosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att väl utformade riktlinjer skapas så att debrie-

fingens syfte uppnås. Just avsaknaden av väl utformade riktlinjer blev tydlig i förelig-

gande studie.  
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9.1 Bilaga.1 Resultattabell 

 

 

Författare Syfte Resultat 
 

Berg, G. M., Hervey, A. 

M., Safi-Basham, A., 

Parson, D., Lippoldt, D., 

& Lacuna, D. 

 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera vårdpersonalens erfa-

renhet av debriefing efter en 

traumatisk händelse. 

 

I undersökningarna efter debriefing 

påvisades att deltagarna var mera för-

stående för sin egen roll, att även re-

spektera kollegors perspektiv, samt att 

stödja dem. Överlag var acceptabilite-

ten avsevärt högre efteråt, både för 

debriefing och för sina kollegor på 

arbetsplatsen 

 

 

Halpern,J. Gurevich,M. 

Schwartz,B. & 

Brazeau,P. 

 

Syftet var att undersöka och besk-

riva ambulanspersonalens (EMT) 

olika erfarenheter av kritiska 

händelser och trauma, samt åsik-

ter om interventioner mot psykisk 

ohälsa efter trauma. Detta för att 

utveckla insatser med hänsyn till 

akutsjukvården. Vårdersonalen 

har s.k. rotationstjänst på sjukhus 

och ambulans med vardera 50 % 

 

 

Emergency Medical Technicians 

(EMT) önskade känslomässigt stöd i 

form av debriefing i anslutning till en 

kritisk händelse. Resultatet påvisade 

även en önskan om en kort timeout och 

ett ökat stöd i från arbetsledningen. 

Detta ansågs vara viktiga delar i före-

byggandet av Critical incident stress.  

 

Healy, S., & Tyrrell, M. 

 

Syftet var att beskriva sjukskö-

terskors och läkares upplevelser 

efter utförda debriefingsamtal på 

akutmottagning. 

 

84 % av respondenterna ansåg att 

debriefing var viktigt eller mycket 

viktigt efter en traumatisk händelse. 62 

% hade inte blivit erbjudna möjlighet-

en att delta i ett debriefingsamtal. 94 % 

svarade att debriefing kunde ha möj-

liggjort ett bättre känslomässigt och 

psykologiskt stöd för vårdpersonalen 

efter aktuell traumatisk händelse. 

 

 

Ireland, S., Gilchrist, J., 

& Maconochie, I. 

 

Syftet med studien var att kart-

lägga den nuvarande brittiska 

sjukvården för att kunna utveckla 

riktlinjer för debriefing. 

 

Responsen på enkäterna var 80 % eller 

144 personer. 62 % av respondenterna 

svarade att debriefing brukade äga rum 

på deras arbetsplats efter en kritisk 

händelse. 85 % svarade att syftet 

med debriefing var att lösa både medi-

cintekniska och känslomässiga pro-

blem. Resultatet visar även att session-

erna brukade ledas av någon som varit 

involverad i händelsen. 
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Författare Syfte Resultat 

 

Keene, E., Hutton, N., 

Hall, B., & Ruchton, C. 

 

Syftet var att forma en debrie-

fingplan för sjuksköterskor och 

andra yrkesgrupper inom vården. 

 

På Johns Hopkins sjukhus där studien 

utfördes, påvisade resultatet att debrie-

fing sessioner kan vara mest använd-

bara då den avlidna patienten är känd 

under en längre tid av vårdpersonalen 

eller när döden kommer plötsligt. 

 

 

Moola, S., Ehlers, V., & 

Hattings, S. 

 

Identifiera IVA sjuksköterskors 

stressfulla arbete, erfarenheter 

och deras copingval. 

Deltagarna ansåg att individens person-

lighet hade stor betydelse för aktuellt 

copingval och vilka reaktioner indivi-

den påvisade i samband med trauma-

tiska händelser. Deltagarna uppgav att 

debriefing och stöd var viktigt faktorer 

efter en traumatisk händelse. 

 

 

Nwokorie, N., Svoboda, 

D., Rovito, D., & Krug, 

S. 

 

Denna studie syftar till att påvisa 

om ett tillägg av befintliga debri-

efingsessioner kan förbättra 

Kommunikationen mellan vård-

personalen på en barnakutavdel-

ning 

 

 

Resultatet från enkätundersökning 

samt de videoinspelade debriefingsess-

ionerna påvisade en tydlig förbättring 

av kommunikationsförmågan i teamet 

 

Pich, J., Hazelton, M., 

Sundin, D., & Kable, A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien är att beskriva 

erfarenheten av patientrelaterat 

våld hos en grupp sjuksköterskor 

som jobbar med patienttriage. 

Studien syftar även till att förstå 

behovet av stöd efter patientrela-

terat våld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet påvisade att sjuksköters-

korna upplevde att de saknade stöd 

från arbetsledningen och önskade en 

mer formell debriefing efter en hotfull 

händelse. 69 % av deltagarna rapporte-

rade att det inte fanns några fastslagna 

riktlinjer för debriefing på sjukhuset, 

89 % av deltagarna rapporterade att det 

inte fanns riktlinjer formade för akut-

sjukvården. Medel-värdet av antalet 

debriefingsessioner per år var i snitt 

4,8 gånger. 96 % av deltagarna lyfte 

patient som avlidit som högsta anled-

ningen till att genomgå debriefing. 

69 % av deltagarna uppgav att multi-

trauma som en anledning till debrie-

fing. 65 % av deltagarna uppgav att de 

var i behov av debriefing efter plötslig 

spädbarns död. 
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Theophilos, T., & 

Magyar, J. 

 

Syftet med studien är att kartlägga 

hur debriefing-samtal praktiseras 

och hur väl det möter upp mot 

vårdpersonalens behov på akut-

mottagningarna. 

 

69 % av deltagarna rapporterade att det 

inte fanns några fastslagna riktlinjer 

för debriefing på sjukhuset. 89 % av 

deltagarna rapporterade att det inte 

fanns riktlinjer formade för akut-

sjukvården. Medelvärdet av antalet 

debriefingsessioner per år var i snitt 

4,8 gånger.96 % av deltagarna lyfte 

patient som avlidit som högsta anled-

ningen till att genomgå debriefing. 

69 % av deltagarna uppgav att multi-

trauma som en anledning till debrie-

fing. 65 % av deltagarna uppgav att de 

var i behov av debriefing efter plötslig 

spädbarns död. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare Syfte Resultat 

 

Piquette, D., & Reeves, S. 

 

Studiens syfte är att undersöka 

hur kommunikationen i arbets-

gruppen påverkas innan, under 

och efter en akut medicinsk hän-

delse. Syftet var även att under-

söka vilken form av avlastning 

vårdpersonalen föredrog efter en 

akut medicinsk händelse. Studien 

genomfördes med vårdpersonal 

inom intensivvården. 

 

Akut medicinsk händelse kan delas in i 

tre olika faser: Innan: Innan händelsen 

respekterade de olika yrkeskategorier-

na varandras roller. Under: Under 

händelsen finns en mer uttalad hierarki 

än tidigare. Efter: Resultatet påvisar 

att sjuksköterskorna efter händelden 

föredrog den traditionella strukturerade 

debriefingen före att endast prata ige-

nom händelsen enskilt i sin egen yr-

kesgrupp. Något de andra profession-

erna inte upplevde. 
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9.2 Bilaga.2 Metodtabell 

 

 

 

 

 
 

Författare, 

År, Land 

 

 

Titel 

 

Design/  

Ansats 

 

Undersöknings-

grupp 

 

Data- 

insamlings- 

metod 

 

Dataanalys-

metod 

 

Berg, G. M., 

Hervey, A. M., 

Safi-Basham, 

A., Parson, D., 

Lippoldt, D., 

& Lacuna, D. 

 

2014  

 

USA 

 

 

Acceptability 

and imple-

mentation of 

debriefings 

after trauma 

resuscitation 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvantitativ 

ansats 

 

58 personer med 

olika yrkesroller 

som ingick i trau-

mateam på ett 

traumacenter. Yr-

kesrollerna bestod 

av: läkare, sjukskö-

terskor, underskö-

terskor, medicin-

tekniker och farma-

ceuter.  

 

Enkätunder-

sökning 

 

Beskrivande 

statistik. 

 

Halpern, J. 

Gurevich, M. 

Schwartz,B. & 

Brazeau, P.  

 

2008  

 

Kanada 
 

 

Intervention 

for 

critical inci-

dent 

stress in emer-

gency 

medical ser-

vices. 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats  

  

60 Emergency 

Medical Technici-

ans (ambulans-

sjukvårdare) som 

har en rotations-

tjänst. 50 % på 

akutmottagning och 

50 % inom ambu-

lans-sjukvård. 

 

Semistrukture-

rade intervjuer.  

Dessa spelades 

in 

och skrevs 

därefter ned. 

Även så kallad 

”icke verbal 

kommunikat-

ion” 

observerades 

och 

dokumentera-

des 

 

 

ECA (Etno-

grafic Content 

Analysis) 

 

Healy, S., & 

Tyrrell, M. 

 

2013  

 

Irland 

 

Importance of 

debriefing 

following 

critical inci-

dents 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvantitativ 

ansats 

 

103 personer med 

olika yrkesroller 

verksamma inom 

akutsjukvården. 

Yrkesrollerna i 

studien utgjordes av 

läkare och sjukskö-

terskor  

 

 

Enkätunder-

sökning 

 

Demografisk 

analys 

 

Ireland, S., 

Gilchrist, J., & 

Maconochie, I. 

 

2008  

 

England 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debriefing 

after failed 

pediatric re-

suscitation A 

survey of 

current 

UK practice 

 

 

 

 

 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvantitativ 

ansats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 personer med 

olika yrkesroller 

verksamma inom 

pediatrisk akutsjuk-

vård. De olika yr-

kesrollerna bestod 

av barnläkare och 

sjuk-sköterskor med 

olika längd rörande 

yrkeserfarenhet. 

 

 

 

Enkätunder-

sökning med 

kommentars-

fält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptiv 

statistik. 

” Framework 

approach” 
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Författare, 

År, Land 

 

 

 

Titel 

 

 

 

 

Design 

 

 

 

Undersöknings-

grupp 

 

 

 

Datain-

samlings-

metod 

 

 

 

Dataanalys- 

metod 

 
 

Keene, E., 

Hutton, N., 

Hall, B., & 

Ruchton, C. 

 

2010  

 

USA 

 

Bereavement 

debriefing 

sessions: An 

intervention to 

support health 

care profes-

sionals in 

aging their 

grief after the 

death of a 

patient 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats 

 

676 personer med 

olika yrkesroller 

inom pediatrisk 

palliativ vård på 

barnakutsjukhus. 

Yrkesrollerna som 

var representerade i 

studien var: läkare, 

sjuksköterskor, 

undersköterskor, 

socialarbetare.  

 

 

Intervjuunder-

sökning 

 

HLCC egna 

demografiska 

analys. 

(Harriet lane 

compassionate 

care) 

 

Moola, S., Eh-

lers, V., & Hat-

tings, S. 

 

2008  

 

Sydafrika 

 

 

 

Critical care 

nurses’ per-

ceptions of 

stress 

and stress 

related situa-

tions in the 

workplace 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats 

 

10 st. specialist-

sjuksköterskor 

(IVA) 

 

Intervjuer och 

videoinspel-

ning. 

 

Innehållsana-

lysmetod. 

De data som 

erhållits av en 

beskrivande 

tillvägagångs-

sättet analyse-

rades med hjälp 

av datorpaket 

(okänt) 

 
 

Nwokorie, N., 

Svoboda, D., 

Rovito, D., & 

Krug, S. 

 

2012  

 

USA 

 

Effect of fo-

cused debrief-

ing on team 

communica-

tion skills 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvantitativ 

ansats 

 

22 personer med 

olika yrkesroller 

inom pediatrisk 

akut-mottagning. 

Dessa yrkesroller 

var: läkare, sjukskö-

terskor, medicin-

tekniker. 

 

 

Enkätunder-

sökning 

 

Wilcoxon sig-

nerat rank test 

 

Pich, J., Hazel-

ton, M., Sundin, 

D., & Kable, A. 

 

2011  

 

Australien 

 

 

Patientrelated 

violence at 

triage. 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats 

 

6 legitimerade sjuk-

sköterskor  

 

Intervjustudie 

 

Kvalitativ inne-

hållande analys. 

 

Piquette, D., & 

Reeves, S. 

 

2009   

 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprofes-

sional inten-

sive care unit 

team interac-

tions and 

medical crises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25st ur vårdperso-

nalen med olika 

yrkesroller inom 

intensivvård. Yrkes-

rollerna var IVA-

läkare, specialist-

sjuksköterskor 

(IVA), och medi-

cintekniker. 

 

 

 

 

 

Semistrukture-

rade 

Intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En induktiv 

tematisk analys 
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Författare, 

År, Land 

 

 

Titel 

 

 

Design 

 

 

 

Undersöknings-

grupp 

 

 

Datain-

samlings-

metod 

 

 

Dataanalys-

metod 

 

Theophilos, T., 

& Magyar, J. 

 

2009   

 

Nya Zeeland & 

Australien 

 

Debriefing 

critical inci-

dent in the 

pediatric 

emergency 

department. 

 

En deskriptiv 

studie med 

kvantitativ 

ansats 

 

58st ur vårdperso-

nalen med olika 

yrkesroller på olika 

barnakutmottag-

ningar. 

Dessa yrkesroller 

var läkare och sjuk-

sköterskor. 

 

 

Enkätunder-

sökning 

 

Jämnförande 

analys 

 


