
	  

Bilaga B - Kvalitetsgranskningsmallar 
 

Kvalitetsgranskningsmall – Kvalitativ 
ansats 
(Forsberg & Wengström, 2013) 

1. Vad är syftet med studien och vilken metod har använts? 
____________________________________________________
________________________________________ 
 
2. Är designen av studien relevant för att besvara                   
frågeställningen? 
JA (1p)  
NEJ (0p) 
VET EJ (0p)  
 
3. Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt 
beskrivna?  
Inklusions och exklusionskriterier ska vara beskrivna. 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ (0p) 
 
4. Är undersökningsgruppen beskriven och lämplig? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
Om ja: Demografisk data_________________________ 
 
5. Metod av datainsamling, är fältarbetet tydligt beskrivet? 
JA(1p) 
Vilken urvalsmetod: 
______________________________________ 
NEJ(0p) 
VET EJ (0p) 
 
Om ja, vem skötte datainsamlingen? 
_______________________________________ 
 
6. Är data systematiskt insamlade, finns 
intervjuguide/studieprotokoll? 

JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
7. Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
8. Är resultaten trovärdiga? Källor bör anges! 
JA (1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
 
 
9. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskningens 
trovärdighet) 
JA(1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 

 
10. Finns stabilitet och överensstämmelse, är fenomenet 
konsekvent beskrivet? 
JA (1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
 
11. Är resultaten återförda och diskuterade med 
undersökningsgruppen? 
JA(1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
 
12. Är teorier och tolkningar som presenterats baserade på 
insamlade data? 
JA (1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ (0p) 
 
13. Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga 
forskningsfrågan? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 

VET EJ(0p) 
 

 
14. Stödjer insamlade data forskningens resultat? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
15. Har resultaten klinisk relevans? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ (0p) 
 
16. Diskuteras metodologiska brister och risken för bias? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
17. Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
18. Finns det någon risk för bias? 
JA(0p) 
NEJ(1p) 
VET EJ(0p) 
 
19. Håller du med om slutsatserna i artikeln?  
Om ja(1p) 
varför:______________________________________________
_______ 
Om nej(0p) 
varför:______________________________________________
______ 
Vet ej(0p) 
 
Totalt: 18poäng. 
0 – 6 poäng = Låg 
7 – 12 poäng = Medel 
13 – 18 poäng = Hög 



	  

 

Kvalitetsgranskningsmall – 
kvantitativa ansatser. 
(Forsberg & Wengström, 2013) 
 
Kvasi-experimentella studier 

1. Vad är syftet med studien? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

2.  Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
3.  Är designen lämplig utifrån syftet? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
4. Är undersökningsgruppen representativ? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
5. Framgår var undersökningen genomfördes? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
6. Framgår hur många deltagare som inkluderades i 
undersökningen? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
7.  Framgår det vilka inklusions och exklusionskriterier som 
tillämpades? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
8. Framgår det vilken urvalsmetod som användes? 
JA(1p) 
Vilken:______________________________________________
________________________________ 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
9.  Framgår det vilka mätmetoder som användes? 
JA(1p) 
Vilken:__________________________________ 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
10. Är validiteten diskuterad? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
 
 
11. Var demografiska data liknande i jämnförelsegrupperna? 
 JA(1p) 
NEJ(0p) 
Skillnader:___________________________________________
________________________________ 
VET EJ(0p) 
 
12. Finns bortfallsanalys? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
13. Är bortfallet presenterat i studien? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
14. Var den statistiska analysen lämplig? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
Varför:______________________________________________
________________________________ 
VET EJ(0p) 
 
15. Vilka var huvudresultaten? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
16. Erhölls signifikanta skillnader? 
JA(1p) Vilka 
variabler:__________________________________ 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
17. Är slutsatsen relevant? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
18. Kan resultaten generaliseras till en annan population? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
Totalt: 17 poäng. 
 
Låg      = 0 – 6 poäng 
Medel  = 7 – 13 poäng 
Hög      = 14 – 17 poäng 

 
19. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 

      



	  

     Bilaga C - Artikelmatris över inkluderade artiklar. 
 

 

 
 
 

Nr Författare,år 
och land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Resultat Kval
itet 

1. Gail, R-A, Gavin, 
L. Gillman, L. 
2006.  
Australien	  

Occupational stress 
in the ED: What 
matters to nurses.  
 
Australasian 
Emergency 
Nursing Journal. 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
kartlägga vilken 
stressutlöst händelse 
deltagarna upplevde som 
mest påfrestande samt att 
diskutera debriefingens 
roll inom akutsjukvården 
efter traumatiska 
händelser. 

En kvantitativ tvärsnittsstudie 
med beskrivande statistik. 
300 enkäter skickades ut till 
väst-australienska 
sjuksköterskor inom 
akutsjukvården.   

Våld mot personal visade sig vara den 
faktor som påverkade personalen 
mest. Hög arbetsbelastning samt 
bristande erfarenheter bland 
personalen rankades även som 
faktorer som påverkade personalens 
arbetssituation inom akutsjukvården. 
Resultatet visar även att deltagarna 
önskade debriefing efter traumatiska 
händelser men att riktlinjer och rutiner 
saknades. 
 
 
 

14/17 
Hög 

2. Halpern,J. 
Gurevich,M. 
Schwartz,B. & 
Brazeau,P. 2008.  
Kanada 

Intervention for 
critical incident 
stress in emergency 
medical services: A 
qualitative study. 
 
Wiley 
InterScience. 
 
 
 

Syftet med studien var att 
undersöka och beskriva 
ambulanssjukvårdares 
erfarenheter av kritiska 
händelser och trauma samt 
deras åsikter om 
interventioner mot psykisk 
ohälsa efter trauma. Detta 
för att utveckla insatser 
med hänsyn till 
akutsjukvården.  

En kvalitativ metod, där det 
användes individuella och 
fokusgrupps-intervjuer. 
Intervjuerna var semi-
strukturerade och öppna där 
deltagarna fick tala om sina 
erfarenheter av hantering av 
kritiska händelser. 
Probingfrågor användes. 
Intervjuerna varade i ca 60 – 
90 minuter 

Ambulanssjukvårdare ville ha 
känslomässigt stöd på sin arbetsplats 
strax efter en kritisk händelse och 
välkomnade ytterligare åtgärder som 
förbättrar det känslomässiga stödet. 
Resultatet presenterade även tänkbara 
faktorer som kunde utgöra hinder för 
känslomässigt stöd inom 
akutsjukvården. 

15/18 
Hög 

3.	   Healy. S. & 
Tyrrell,M. 2013. 
Irland 

Importance of 
debriefing 
following critical 
incidents. 
 
Emergency nurse 
 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors och 
läkares upplevelser av 
debriefingsamtal på 
akutmottagning. 

En kvantitativ metod och en 
deskriptiv statistik. 150 
frågeformulär skickades ut till 
tre akutmottagningar på 
Irland. 103 svarade på 
frågeformulären. 
 

84% av respondenterna ansåg att 
debriefing var viktigt eller mycket 
viktigt. 62% hade inte fått möjligheten 
att delta i ett debriefingsamtal. 94% 
svarade att debriefing kunde ge 
personalen känslomässigt och 
psykologiskt stöd efter trauma.  

13/17 
Mede
l 



	  

Nr Författar, år och 
land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4. Ireland,S. Gilchrist, 
J. & Maconochie, I. 
2008. 
England 

Debriefing after 
failed paediatric 
resuscitation: A 
survey of current 
UK practice. 
 

Emergency medical 
journal 

Syftet med 
studien var att 
kartlägga den 
nuvarande 
brittiska 
sjukvården för att 
kunna utveckla 
riktlinjer för 
debriefing. 

Denna studie var en deskriptiv 
kvantitativ studie, baserad på en 
enkätundersökning på 180 st 
vårdpersonal verksam inom 
barnakutvården. Urvalet hade valts ut 
från 50 brittiska sjukhus.  Enkäten 
samlade in information om 
debriefingsamtalens betydelse för 
personalen.  

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 
medicintekniska och känslomässiga problem. 
Resultatet visar även att sessionerna brukade 
ledas av någon som varit involverad i 
händelsen. 

13/17 
Medel 

5. Nwokorie,N. 
Svoboda,D, 
Rovito,D. & 
Krugman, S. 2012. 
USA 

Effects of focused 
debriefing on team 
communication 
skills.  
 

Hospital 
Paediactrics 

Denna studie 
syftar till att 
klarlägga om ett 
tillägg av 
debriefingsessione
r kan förbättra 
kommunikationen 
för personalen på 
en 
barnakutavdelning
. 

I denna kvantitativa studie deltog 22 
frivilliga från pediatriska 
akutmottagningen och 
intensivvårdsavdelningen. De fick 
delta i tre simulerade 
återupplivningsförsök en gång i 
månaden under tre månader. Efter 
varje session fick deltagarna besvara 
en enkät om hur de upplevde 
kommunikationen, samt delta i en 30 
minuters videoinspelad 
debriefingsession. 

Resultatet från forskarnas enkätundersökning 
samt de videoinspelade debriefingsessionerna 
visade att en tydlig förbättring av arbetslagets 
kommunikationsförmågor hade skett från 
simulering 1 till simulering 3. 

9/ 
17 
Medel 

6. O´Connor, J. & 
Jeavons, S. 2002.  
Australien 

Perceived 
effectiveness of 
critical incident 
stress debriefing by 
Australian nurses.  

Australian Journal 
of Advanced 
Nursing 

Syftet med 
studien var att 
undersöka den 
upplevda 
effektiviteten av 
debriefing bland 
australiensiska 
sjuksköterskor 

En kvantitativ studie. Denna studie är 
den andra delen av en bredare 
studien.  
Ett frågeformulär baserat på tidigare 
studier sändes ut till 129 
sjuksköterskor. Resultatet 
presenterades med hjälp av 
beskrivande statistik. 

Resultatet visade att debriefing generellt sett 
var ett betydelsefullt verktyg för personalen vid 
beartbetning av traumatiska upplever. Det 
visade sig även att en del av deltagarna tyckte 
att debriefing tog för mycket av deras privata 
liv och att deltagarna inte kände sig bekväma 
att diskutera den traumatiska händelsen i grupp.  

11/ 
17 
Medel 



	  

	  

 
7. 

Paterson, 
H. Whittle, 

K. & 
Kemp, R. 

2014 
Australien 

Detrimental Effects of 
Post-Incident Debriefing 
on Memory and 
Psychological Responses.   

Journal of Police and 
Criminal Psychology 

Syftet med studien var att 
jämföra två olika delar av 
CISD (Critical incident 
stress debriefing). 

En kvantitativ studie, där informanterna fick 
genomgå tre olika faser, utsatthetsfasen, 
debriefingfasen och reaktionsfasen. Detta för att 
mäta effekten av debriefingen. Respondenterna 
fick även besvara en enkät om deras 
upplevelser. 

Deltagarna som fick faktafokuserad debriefing 
upplevde i högre grad störningar på minnet och 
problem med återkommande tankar. Deltagarna 
som fick känslofokuserad debriefing rapporterade 
även känslomässiga störningar på minnet. Studien 
rekommenderar att vidare utveckla nya och 
effektiva former av debriefing för att motverka 
post traumatiska problem. 

14/17 
Hög 

8. Theophilos
, T. 
Magyar, J. 
& Babl, F. 
2009.  
Australien 
 

Debriefing critical incident 
in the paediatric 
emergency department: 
Current practice and 
perceived needs in 
Australia and New 
Zealand. 
Emergency Medicin 
Australasia 

Syftet med studien var att 
kartlägga den nuvarande 
praktiseringen av 
debriefing samt ta reda på 
personalens behov av 
debriefingsamtal inom 
akutsjukvården. 

En kvantitativ tvärsnittsstudie, där en enkät 
skickades ut till 13 barnakutmottagningar i 
Australien och Nya Zealand. 26 stycken ur 
personalen svarade på enkäten. 

69% rapporterade att det inte fanns några 
riktlinjer för debriefing på sjukhuset, 89% 
rapporterade att det inte fanns akutvårdsspecifika 
riktlinjer. Medelvärdet av antalet 
debriefingsessioner per år var i snitt 4,8 gånger. 
96% av deltagarna identifiera patientdöd som en 
anledning till debriefing,  69% uppgav 
multitrauma som en anledning till debriefing och 
65% menade att de var i behov av debriefing efter 
plötslig spädbarns död.  

9/17 
Medel 

9. Williams,
A. 2012.  
England 

The strategies used to deal 
with emotion work in 
student paramedic 
practice. 
 
Nurse Education in 
Practic.   

Syftet med studien var att 
kartlägga vilken 
stressutlöst händelse 
respondenterna upplevde 
som mest påfrestande samt 
att diskutera debriefingens 
roll inom akutsjukvården 
efter traumatiska händelser 

En kvalitativ studie med semi-strukturerade 
intervjuer på 8 ambulans-studerande studenter 

Deltagarna betonade vikten av att prata igenom 
händelsen med nära kollegor och närstående samt 
mentorer. Att debriefa med sin mentor var bra då 
feedback på tekniska aspekter kunde tas upp. Att 
använda humor i ett debriefingsamtal var även en 
användbar strategi som hjälper studenterna att gå 
vidare efter en svår upplevelse. 

12/ 
17 

Medel 

10. Øroner,R. 
King,S. 
Avery, A. 
Bretherton
,P. 
Stoltz,P. 
& 
Ormerod,J
. 2003. 
England 

Coping and Adjustment 
Strategies used by emergency 
services staff after traumatic 
incidents: Implications for 
psychological debriefing, 
Reconstructed early 
intervention and 
psychological first aid.  
The Australasian Journal of 
Disaster and Trauma Studies 

Syftet var att undersöka 
personalens, verksam 
inom räddningstjänst, 
och deras, olika 
strategier för att 
bearbeta känslor efter 
en traumatisk 
upplevelse. 

Denna studie stödjer sig på en undersökning 
gjord på 217 ”emergency service officers”. 
Frågeformulären innehöll en 4-punkts Likert 
skala och en klusteranalys användes, då man 
delade in enheter i grupper för att få fram ett 
statistiskt resultat. De fem komponenterna som 
behandlade bearbetning av trauma var: vänta 
och se, vila och avkoppling, hitta befrielse från 
somatosensoriska följd tillstånd, upprätta 
rutiner och en känsla av kontroll samt undvika 
konfrontation med plågsamma minnesbilderna.  

Deltagarna föredrog att direkt få tillgång till sina 
kollegor och närstående efter ett trauma. De flesta 
av respondenterna ville kunna tala fritt och 
flexibelt om händelsen. 

10/ 
18 
Medel 


