
	  

	  

 

 

         
 
 

Betydelsen av debriefingsamtal för 
vårdpersonal inom akutsjukvården 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Självständigt arbete 15hp 

Författare: Josef Eklund & 
 Siri Mörnerud 
Termin: VT14 
Kurskod:2VÅ60E 



	  

	  

 

Sammanfattning 
Bakgrund: Debreifingsamtalet utvecklades ursprungligen på 1980-talet av Jeffrey T 
Mitchell som en metod för ambulanspersonal att bearbeta traumatiska upplevelser. 
Debriefing är ett samtal som syftar till att bearbeta negativa stress-reaktioner efter en 
traumatisk upplevelse.   
Problemformulering: Vårdpersonal inom akutsjukvården utsätts ofta för traumatiska 
upplevelser, vilka kan utlösa stressreaktioner som medverkar till att personalen inte 
kan arbeta efter sin fulla förmåga och kompetens.  
Syfte: Syftet med den systematiska litteraturstudien var att beskriva betydelsen av 
debriefingsamtal för vårdpersonal inom akutsjukvården.  
Metod: En systematisk litteraturstudie innehållande 8 kvantitativa och 2 kvalitativa 
artiklar från databaserna Cinahl, Pubmed och PsychINFO genomfördes. Artiklarna 
analyserades med hjälp av granskningsmallar samt utifrån en innehållsanalys. 
Resultat: Personal uppgav att det fanns behov av debriefingsamtal, samtidigt som 
forskningen visade på att debriefing även kunde ha förvärrande inverkan på 
personalens psykiska välbefinnande. Forskning visade att det råder stor brist på 
riktlinjer inom akutsjukvården för debriefingsamtalen. Resultaten visade även att 
debriefingsamtal kunde fungera stärkande för kommunikationen inom arbetslaget. 
Slutsats: Litteraturstudien visade att debriefingsamtal i många studier var positivt och 
högt rankat av personalen. Vi som författare drar slutsatsen att mer forskning på 
området behövs för att kunna skapa tydligare riktlinjer för debriefingsamtal inom 
akutsjukvården. Ingen enhetlig betydelse av debriefingsamtal framkom i studien. 
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1. Inledning 
Personal verksamma inom akutsjukvården utsätts ofta för traumatiska upplevelser. 

Dessa händelser kan bidra till stressreaktioner som i sin tur kan ge psykiska men, 

exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (Jonsson, 2009). 

Vårt intresse för ämnet debriefing väcktes genom en upplevelse under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, där en svårt skadad kvinna inkom till 

akutmottagningen och senare avled till följd av sina skador. Händelsen fick oss att 

reflektera vidare kring personalens utsatthet och vilken påverkan den har på 

vårdpersonalen inom akutsjukvården, då händelser likt denna är vanligt 

förekommande. 
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2. Bakgrund 
I denna litteraturstudie ingår forskningsresultat vilka innehöll urval som inkluderade 
 personal på akutmottagningar, ambulansverksamheter, intensivvårdsavdelningar samt 

studenter på respektive avdelningar och verksamheter. Akutsjukvården som omnämns 

i litteraturstudien avser samtliga av dessa arbetsområden. 

 

 

2.1 Arbetsmiljön 

Inom akutsjukvården är stress efter traumatiska upplevelser och negativa psykiska 

symtom ett utbrett problem. Tidigare forskning visade att sjuksköterskor på 

akutmottagningar rapporterade att de upplevde påträngande tankar om tidigare 

patientfall. En stor del av vårdpersonalen rapporterade även att de medvetet undvek 

vissa patientfall som personalen associerade med tidigare traumatiska upplevelser 

(Irving & Long, 2000).	  Arbetsrelaterad stress förekommer inom akutsjukvården 

eftersom personalen ofta utsätts för stressande och traumatiska händelser, vilket 

kunde leda till både kort- och långsiktiga psykosociala och fysiska effekter. Dessa 

psykosociala och fysiska effekter kan vara post traumatiska stressyndrom, som 

uppstår efter en exponering av stressande och traumatiska händelser. Forskningen 

visade att en oförmåga att hantera en arbetsrelaterad stress resulterade i en hög 

förekomst av symtom på post traumatiska stressyndrom inom akutsjukvården 

(Jonsson, Segesten & Mattson, 2002). 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskrev en särskilt utsatt grupp inom akutsjukvården, 

nämligen ambulanspersonal som vardagligen upplevde traumatiska upplevelser på sin 

arbetsplats. Upplevelser som utlöste bland annat stress, sömnsvårigheter med 

mardrömmar och återkommande minnesbilder.  

 

2.2 Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD 

Socialstyrelsen (2010) definierar Posttraumatiskt stress syndrom som en utdragen 

psykisk reaktion som kan uppstå efter att en individ har upplevt ett trauma. För att 

diagnostiseras med post traumatiskt stressyndrom måste symtomen ha varat i minst 

fyra veckor efter traumat. Tillståndet karakteriseras av så kallade ”flashbacks”, där 
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personen återupplever traumat genom exempelvis mardrömmar eller plötsligt 

uppkommande minnesbilder. Personer med PTSD undviker att försätta sig i 

situationer som associeras med det upplevda traumat. Generella ångestsymtom och en 

begränsad affektiv kontroll är vanliga symtom. Funktionen hos personer med PTSD 

kan vara helt eller delvis nedsatt under de perioder då stark ångest förekommer. En 

vanlig komplikation tillföljd av PTSD är depression. (Socialstyrelsen, 2010).  

Symtom på PTSD kännetecknas även av att personen som blivit utsatt för en 

traumatisk upplevelse initialt känner en känslomässig avtrubbning samtidigt som 

denne gör individuella försök att få en samlad bild av händelsen. Detta kan försvåras 

av att det finns en svårighet att minnas detaljer från traumat. Övriga symtom som 

kunde uppstå hos en person som upplevt ett trauma är svårighet att sova, minskat 

intresse att delta i sociala aktiviteter och en överdriven reaktion på plötsligt uppkomna 

ljud. Vad som även kan innebära konsekvenser, kanske speciellt för vårdpersonal, är 

att det kunde uppstå svårigheter eller oförmåga att känslomässigt relatera till andra 

människor (Jonsson & Segesten, 2004). 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskrev att de fanns risk för att vårdpersonalen undvek 

vissa akuta situationer på grund av de tidigare, svåra upplevelserna. Detta ledde till att 

de inte vågade möta patienten och dennes livsvärld, vilket påverkade omvårdnaden av 

patienten negativt. 
 

2.3 Fysiska symtom av stress 
Stress definieras som inre och yttre fysiska och/eller psykiska påfrestningar. Individen 

upplever sig då inte ha de resurser som krävs för att leva upp till de krav och 

förväntningar som ställs på denne. Forskning visade att stress innebar en ökad risk för 

att utveckla hjärt – och kärlsjukdomar. Ett högt blodtryck och en högre utsöndring av 

stresshormoner bidrog till en ökad åderförkalkning, vilket kunde leda till bland annat 

hjärtinfarkt. Ökad stress medverkade även till ett försämrat immunförsvar och en 

ökad muskelspänning som kunde leda till muskelsmärtor. En långvarig stress 

medförde även en hormonell förändring i hjärnan som påverkade 

koncentrationsförmågan och minnet negativt. Sömnsvårigheter var inte heller ovanligt 

vid kronisk stress (Ringsberg, 2009). 
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2.4 Debriefing 
Debriefingsamtalet utvecklades ursprungligen i USA under 1980-talet av Jeffery T 

Mitchell, och riktade sig till vårdpersonal verksam inom ambulanssjukvården 

(Jonsson, 2009). Debriefing är en specifik samtalsteknik, utformad för att motverka 

fysiska och psykiska symtom, vilka kan uppstå efter en traumaexponering. Samtalet 

består av sju olika faser. Den första fasen kallas introduktionsfasen och här beskrivs 

syftet, metoden och de mål som debriefingsamtalet ska uppnå. Här sker även en 

presentation utav de ledare som ska föra debriefingsamtalet. I nästa fas uppmanas 

deltagana att berätta om deras uppfattning om den aktuella händelsen och vilka 

konkreta upplevelser de minns. Under den nästkommande, tankefasen beskriver 

deltagana vilka känslor och tankar de hade efter händelsen som de upplevt. Efter 

denna följer reaktionsfasen där deltagarna får beskriva vilka effekter de upplevt i 

anknytning till den traumatiska upplevelsen. Tankar och känslor är ofta anknutna till 

varandra. Nästa fas är symtomfasen, där deltagarna definierar och beskriver den 

personliga upplevelsen av symtomen på stress. I undervisningsfasen får deltagarna 

beskriva vad de lärt sig utav debriefingsessionen. I denna fas ges även råd om 

eventuella handlingsstrategier. Slutligen utförs en återinträdesfas, där planering för 

framtiden utförs. Det ges även kort sammanfattning av vilka kunskaper som 

deltagaren tar med sig vidare, samt en planering ifall ytterligare behov av möten finns.  

 

Hela debriefingsamtalet beräknas ta två till tre timmar (Dyregrov, 2003). Samtalet 

bidrar till bearbetning och reflektion för de som varit involverade i händelsen. Det ska 

helst äga rum på, eller i nära anslutning till platsen där traumat ägde rum. Det utförs 

med fördel på arbetsplatsen i där kollegor som upplevt samma trauma kan samlas och 

genomföra samtalet.  För att få bästa effekt av debriefingen så bör den ske inom 24 till 

72 timmar efter det att traumat har ägt rum. Det har visat sig att effekten av 

debriefingsamtalen minskar i takt med att tiden mellan exponering och debriefing 

ökar (Irving & Long, 2000). Debriefing syftar på en process av bearbetning, där målet 

är att reducera de stressreaktioner som uppstår efter ett upplevt trauma. Debriefing ska 

även bidra till återhämtning (Socialstyrelsen, 2010). Det finns även studier som visade 

att debriefing stärkte teamet och den kommunikation som fanns inom teamet (Jonsson 

& Segesten, 2004). Forskning har även påvisat att när debriefing misslyckas, berodde 

det oftast på att den har utförts felaktigt (Irving & Long, 2000).  
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Det finns skillnader mellan den känslomässiga- eller psykologiska och den 

organisatoriska debriefingen. Dessa två bör inte förväxlas eller kombineras med 

varandra. Ett organisatoriskt debriefingsamtal utförs på grund av en oväntad negativ 

händelse, till exempel efter en allvarlig felmedicinering. Syftet är att ta reda på vad 

som orsakade felet och att utreda vilka säkerhetsåtgärder samt rutiner som eventuellt 

behöver förbättras. Detta för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden 

Det kommer dock att finnas tillfällen då båda typerna av debriefing kommer att 

krävas, men de bör då genomföras separat (Huggard, 2013). 

 

En psykologisk debriefing är ett strukturerat samtal med en person eller en grupp som 

har upplevt stressande och ovanliga traumatiska händelser . Syftet med psykologisk 

debriefing är att minska risken för psykisk skada genom att tala om händelsen, vilket i 

sin tur ger bekräftelse på upplevelsen. Det är viktigt att ha i åtanke att en psykologisk 

debriefing inte är någon utredning eller utvärdering av den enskilda personens 

agerande. Frågor eller påstående i still med "Du skulle ha gjort det här " eller " varför 

gjorde du inte så? " förekommer inte i psykologisk debriefing (Huggard, 2013). Att 

använda en utbildad handledare som leder debriefingsamtalet, kan få personalen att 

känna sig mer bekväm med att vara öppna och ärliga med sina tankar och känslor, när 

de ska tala om sina erfarenheter av traumat. Avsaknaden av en utbildad handledare är 

dock inte en anledning till att inte genomföra ett debriefingsamtal. Ett problem med 

debriefing kunde vara att den person som ledaren och de deltagande personerna 

ibland var främlingar för varandra.  Debriefingsamtalen ska inte förväxlas med 

rådgivning eller gruppterapi. Det ska istället betraktas som ett säkert forum för att 

prata igenom plågsamma situationer.  

Tidigare forskning på området debriefing har visat sig skilja sig åt avseende om 

debriefingsamtal faktiskt hjälpte eller om det förvärrade de fysiska och psykologiska 

symtomen som upplevs efter traumaexponering (Huggard, 2013).  

 

2.5 Det informella debriefingsamtalet 
Debriefingsamtal behöver inte ske på ett formellt möte, det kan ske antingen 

individuellt eller genom att vara en del av en reflekterande grupp. Genom att gå 

igenom dagen och verbalisera funderingar eller oro inför sina arbetskamrater innan 

skiftet slutar kunde ett sådant samtal fungera som debriefing (Huggard, 2013). En 
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studie visade att vårdpersonalen inte gick hem förrän de hade tagit en kopp te vid 

arbetsskiftets slut. De diskuterade då eventuella oroande incidenter som inträffat 

under deras arbetsskift. Detta gav dem en möjlighet att ”debriefa” och att ” lämna 

arbetet på arbetet” (Huggard, 2013,s 213).  Dahlberg och Segesten (2010) menade att 

vårdare kunde lära av varandras kunskaper genom informella samtal. Exempelvis 

beskrevs att ambulanspersonal på vägen tillbaka till stationen efter ett larm, talade 

igenom situationen och de kunde då bland annat få bekräftelse på att de gjort sitt 

bästa. 

 

2.6 Arbetsmiljöns betydelse för omvårdnaden 

I en avhandling av Ronsten (2009) uppgav deltagarna att det inte är självklart att det 

är just vårdmiljön som styr processen av livskvalitet och tillfrisknade. Deltagarna 

hävdade istället att en bra kommunikation mellan vårdare och patient skänkte 

patienten nytt hopp. Avhandlingen belyste även att den vårdpersonal som trivdes och 

mådde bra på sin arbetsplats, gav en säkrare och mer professionell vård. Skulle inte 

vårdpersonalen trivas eller må väl på arbetet, kunde detta skapa onödigt lidande hos 

patienten i form av exempelvis respektlöst bemötande, dåligt följda rutiner samt att 

risken för missförstånd ökade. Alla dessa negativa faktorer påverkar även 

tillfrisknandet för patienten.  

 

3. Teoretisk referensram 

I Dahlberg och Segesten (2010) beskrivs livsvärldsteorin, vilken är en av de 

grundläggande byggstenarna inom vårdvetenskapen. Sammanfattat handlar teorin om att 

vårdaren ska veta vilken patient han eller hon möter för att kunna utföra en god vård 

utifrån patientens behov. Livsvärlden, den värld som vi människor delar med andra, är 

även individuell och personlig. Livsvärlden förhåller sig till tid och rum. En 

akutvårdsmiljö kan beskrivas som icke vårdande, med kalt rum, teknisk apparatur och 

snabbt flöde av personal. Det är även i livsvärlden som det bestäms hur vi uppfattar olika 

fenomen och vilka erfarenheter vi har av olika händelser eller situationer. Då livsvärlden 

är de ”glasögon” genom vilka vi betraktar och upplever vår omvärld, har vi valt 

livsvärldsteorin som referensram i vår systematiska litteraturstudie. Författarna beskriver 

vikten av att fokusera på vårdarens perspektiv för att nå kunskap om personalen utsatthet 
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och ohälsa på arbetsplatsen, vilket i sin tur är faktorer som kan påverka kvaliteten på 

omvårdnaden. Dahlberg, Drew och Nyström (2001) beskrev vikten av självreflektion. 

Vid reflektion riktas medvetandet mot jaget och egna handlingar. Att reflektera 

tillsammans med andra kan leda till en djupare förståelse för egna och andras handlingar. 

Vidare i Dahlberg och Segesten (2010) framgår det att om vårdaren inte har förståelse för 

eller kan möta patientens livsvärld, kan inte vårdandet betraktas som ett verkligt 

vårdande. Speciellt inte ett vårdande som har sin grund i vårdvetenskapen.  

	  

4. Problemformulering 
Inom akutsjukvården utsätts personalen ofta för traumatiska upplevelser och 

händelser. Dessa traumatiska upplevelser och händelser kan utlösa en utdragen 

stressreaktion, post traumatiskt stressyndrom. Detta tillstånd kunde få konsekvenserna 

att personalen upplevde generella ångestsymtom med en begränsad affektiv kontroll 

och depression. Personal som utsätts för traumatiska upplevelser kunde även uppleva 

ett avtrubbat känsloliv, störningar med minnesfunktioner och ett minskat intresse att 

delta i sociala aktiviteter. Upplevelserna kunde även bidra till en försämrad 

sömnfunktion. En av de mer kritiska konsekvenserna för vårdpersonal är att de kunde 

få svårigheter att känslomässigt relatera till andra människor.  

Vi har valt livsvärldsteorin som referensram eftersom vi anser att det är viktigt att 

vårdpersonalen utgår från denna för att kunna ge patienten vård utifrån dennes 

livsvärld. Vårdspersonal som inte upplever välmående kan ha svårigheter att möta och 

tillhandahålla vård utifrån patientens livsvärld. Utgår inte omvårdnaden från 

livsvärldsperspektivet, kan inte omvårdnaden betraktas som vårdvetenskaplig.  

Då tidigare forskning visade att debriefing både kunde ha positiva och negativa 

konsekvenser, vill vi som författare av denna litteraturstudie undersöka vad 

forskningen på området visar. 

 

Ett arbete inom sjukvården innebär många möten med människor och tragiska 

livsöden. Dessa kan i sin tur bidra till utveckling av psykiska besvär såsom PTSD för 

personalen. Utifrån detta vill vi undersöka om debriefingsamtal skulle kunna vara ett 

verktyg för vårdpersonal när det gäller bearbetning av traumatiska upplevelser. Det är 
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betydelsefullt att uppmärksamma personalens erfarenheter där liv och död är en del av 

vardagen och där vårdpersonalen arbetar nära tragiska människoöden. Mer kunskap 

behövs om debriefingsamtalets betydelse för att vårdpersonalen inom akutsjukvården 

ska kunna ge bästa tänkbara omvårdnad till patienter.   

 

5. Syfte 
Syftet med den systematiska litteraturstudien är att beskriva betydelsen av 

debriefingsamtal för vårdpersonal inom akutsjukvården.  

 

6. Metod 

6.1 Systematisk litteraturstudie 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) innehåller en systematisk litteraturstudie 

vetenskapliga artiklar inom ett visst forskningsområde, vilka alla är 

kvalitetsgranskade och analyserade av författarna. Metoden innebar att söka 

vetenskapliga artiklar systematiskt. Detta gjorde att vi fick fram lämpliga artiklar för 

vår litteraturstudie, som sedan kvalitetsgranskades och sammanställdes. 

Dokumentationen skedde löpande under tiden sökningarna genomfördes. 

 

6.2 Inklusionskriterier och sökningsförfarande 

Artiklarna skulle vara: 

- Publicerade mellan 2002- 2014 

- Publicerade i en vetenskaplig tidskrift 

- Ha en vetenskaplig uppbyggnad 

- Röra området akutsjukvård 

- Vara engelskspråkiga 

Vårt sökningsförfarande och våra inklusionskriterier inspirerades av Östlund, 

(2006) och Forsberg och Wengström, (2013). För att använda bibliotekets 

databaser Cinahl, Pubmed och PsycINFO gjordes en provsökning. Syftet med 

provsökningen var att författarna skulle skapa sig en uppfattning om hur den 
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befintliga forskningen såg ut på området ”debriefing”.  I provsökningen användes 

sökord som var av central betydelse för vårt forskningsområde, exempelvis 

”debriefing” AND ”emergency” eller ”debriefing” AND ”personell”. I sökningen 

i Cinahl kryssades ”peer review” i för att säkerställa att tidskrifterna vi fick fram 

var vetenskapliga. Vid sökningar i Pubmed och PsychINFO användes Ulrichsweb 

för att säkerställa att tidskrifterna var vetenskapliga. Dessutom kollade vi att 

artiklarna innehöll en vetenskaplig uppsättning med abstract, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsats.   

 

Inför huvudsökningen användes initialt ämnesordlistan ”Svensk MeSH”. Då vårt 

huvudsakliga sökord ”debriefing” redan var ett engelskt ord samt att vi inte i 

SvenskMeSH fick någon bra respons på våra valda sökord, användes inte 

ämnesguiden svensk MeSH ytterligare. I bibliotekets databaser fanns möjligheten 

att använda sig av inklusionskriterier för att hitta material som är relevant för vår 

litteraturstudie och vårt syfte. Databasernas ämnesordlistor användes i 

huvudsökningen. I Cinahl användes ämnesordsguiden ”Suggest Subject Terms”, i 

Pubmed användes ”Mesh” och i PsycINFO användes” Thesaurus”. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är de booleska operatorerna “AND”, “OR” eller 

“NOT” lämpliga när kombination av sökorden sker. AND är en operator som 

används i syfte att avgränsa en sökning och få ett färre antal träffar. Om sökorden 

kombineras med OR utvidgas resultatet och författaren får ett större antal artiklar. 

Den sista operatorn är NOT. Den ger resultat på det ena sökordet men inte det 

andra. Vi använde oss endast av operatorerna AND och OR i vårt 

sökningsförfarande. Författarna av litteraturstudien använde sig även utav 

fritextssökning. I fritextssökningen kombinerades ämnesord med fritextord (Se 

bilaga A). Genom manuell sökning, där författarna av litteraturstudien granskade 

referenslistor, inkluderades två artiklar, nummer 6 och nr 10 i artikelmatrisen, (Se 

bilaga C). Åtta artiklar fann vi genom ämnesordsökning och fritextsökning. Alla 

tio artiklarna valdes ut till kvalitetsgranskning, (Se bilaga A). Sökningen av 

artiklar till denna litteraturstudie genomfördes mellan 25 februari och 7 mars år 

2014. 
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6.3 Kvalitetsgranskning 

Utifrån Forsberg och Wengströms (2013) checklistor genomfördes 

kvalitetsgranskning av våra kvalitativa och kvantitativa artiklar. Vi skrev om och 

upprättade poängsystem för artiklarna, (se bilaga B), för att kunna skatta dem som 

låg, medel eller hög kvalitet. I granskningsmallarna skrevs påståenden om till ”ja, nej 

och vet ej” – frågor, där ett ”ja” resulterade i 1 poäng, ”nej” resulterade i 0 poäng och 

”vet ej” gav 0 poäng.  För den kvalitativa granskningsmallen var maxpoäng 18, för 

den kvantitativa var 17 maxpoäng. Utifrån dessa mallar kunde vi värdera kvalitén på 

våra artiklar, vilket resulterade i 3 artiklar med hög kvalitet och 8 artiklar med medel 

kvalitet. (Se bilaga B). Författarna granskade samtliga artiklar gemensamt och 

diskuterade under granskningsförloppet eventuella frågor som dök upp. 

 

 

6.4 Analys 
Vi inspirerades i analysarbetet utav Forsberg och Wengström (2013) och vår 

systematiska litteraturstudie utgick ifrån en induktiv ansats och en innehållsanalys. 

En analys innebär att artiklarnas resultatdel läses grundligt upprepade gånger, vilket 

kallas naiv läsning. Resultatdelen delas sedan upp i delar, vilka sedan undersöks var 

för sig, för att sedan under syntesfasen bli sammansatta till en ny helhet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Då vår litteraturstudie innehåller en övervägande del kvantitativa 

artiklar, valde vi att i möjligaste mån skriva om tabeller och kvantitativa data till text. 

Dock presenteras en stor del av våra inkluderade artiklars resultat i procentsatser i 

denna litteraturstudie.  Varje artikels resultatdel lästes först igenom grundligt och 

upprepade gånger. Sedan tog vi ut utsagor från samtliga artiklars resultatdel. Med 

hjälp av färgpennor markerade vi liknande utsagor med samma färg. Dessa olika 

utsagor betraktades var för sig innan de sammanfördes med liknande utsagor från 

andra artiklar som hade blivit överstrukna med samma markeringsfärg. De utsagor 

som beskrev liknande fenomen sammanfördes och tilldelades en kod. Koder som 

visade en god överenstämmelse med varandra kondenserades till kategorier och 

subkategorier, se tabell 1 för exempel på analysförfarandet. Totalt skapades fyra 

koder, fyra subkategorier och två kategorier.( se tabell 2 för kategori och 

subkategoriförteckning).  
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Tabell 1.  Exempel över analysförfarande 

Utsaga Kod	   Subkategorier Kategorier 

Totalt förbättrade debriefingsamtal 
kommunikationen inom arbetslaget mellan 
sessionerna 1 och 3 för alla 
kommunikationsområden.	  

Arbetsmiljö	   Möjligheter Betydelse för 
arbetsmiljön 

Ett antal av deltagarna betonade användandet av 
humorn. Detta hjälpte dem att utrycka och tala ut 
om sina känslor för att slutligen kunna gå vidare.	  

Personal 	   Humor Betydelse för 
personal 

69% av deltagarna rapporterade att sjukhusen 
saknade riktlinjer för debriefingsamtal efter kritiska 
händelser.	  

Riktlinjer 
saknas	  

Brister Betydelse för 
arbetsmiljön 

 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör författaren vid systematiska 

litteraturstudier ta hänsyn till etiska överväganden i de artiklar som valts ut. Alla 

inkluderade studier bör innehålla ett etiskt resonemang. Författarna granskade 

artiklarna och fann att 8 av våra 10 inkluderade artiklar var godkända av en etisk 

kommitté, övriga hade inte presenterat om studien var godkänd. Till de författare som 

inte uppgett om deras studie fått godkännande från etisk kommitté, skickades ett mail. 

Vi fick svar från en författare som uppgav att studien fått etiskt godkännande. Den 10 

och sista studiens författare svarade inte på våra mail och det är osäkert om författaren 

gjort några etiska överväganden i studien. Vi valde dock att ta med den studien då den 

höll en hög kvalitet efter granskningen. Då vi som författare av denna litteraturstudie 

inte hade någon förutfattad åsikt om området debriefing, har våra åsikter eller 

intressen inte styrt vårt val att inkluderad forskning. Inga artiklar föll bort under 

kvalitetsgranskningen.	  
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8. Resultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva betydelsen av debriefingsamtal för 

vårdpersonal inom akutsjukvården. 

 

Tabell 2. Tabell över kategorier och subkategorier.	  

Kategorier Subkategorier 

- Betydelse för arbetsmiljön inom 

akutsjukvården. 

- Hinder för debriefingsamtal i 

arbetsmiljön. 

- Möjligheter med debriefingsamtal 

- Betydelse personalen inom 

akutsjukvården. 

- Humorns betydelse för vårdpersonalen. 

- Brister med debriefingsamtal för 

personalen inom akutsjukvården. 

 

8.1 Möjligheter med debriefingsamtal för arbetsmiljön inom 

akutsjukvården  

I Nwokorie, Rovito och Krugman (2012) fick personal delta i tre simulerade 

återupplivningsförsök. Efter detta fick de även delta i tre 30 minuters 

debriefingsamtal. Forskarna fick en rad positiva resultat som förbättrat 

kommunikationen inom teamet. En av de faktorer som förbättrade kommunikationen 

var att blev mer tydligt och specifikt. Återkopplingen mellan personal hade förbättrats 

då man ständigt dubbelkollade och samtalade med varandra under 

återupplivningsförsöket. Personalens förmåga att uppmuntra varandra till ett effektivt 

lagarbete förbättrades samt att mer personal nu kom med förslag för att förbättra och 

effektivisera arbetet. Efter de simulerade övningarna fick deltagarna besvara en 

enkätundersökning för att skatta kommunikationen inom arbetslaget. Denna 

enkätundersökning visade på en förbättring av kommunikationen inom samtliga 

yrkesroller som ingick i arbetslaget. Den grupp som visade på störst förbättring 

rörande kommunikation var ”Multi functionell technicans”, en slags motsvarighet till 

svenska undersköterskor.  O´Connor och Jeavons (2002) och Healy och Tyrrell 
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(2013) rapporterade att debriefing stärker kommunikationen inom arbetslaget. Dessa 

studier visade även att debriefing främjade avdelningens sammanhållning och kunde 

förbättra personalens kliniska arbete.  I Williams (2012) uppgav studenterna som 

deltog i studien att, förutom att få teknisk feedback av sin handledare, ledde även 

samtalen till ett ökat förtroende mellan studenterna och deras handledare, en ökad 

trygghet samt en känsla av arbetsglädje. I Ireland, Gilchrist och Maconochie (2007) 

uppgav 76% (n=144) som deltog i studien att det skulle vara lämpligt att 

debriefingsamtalen leddes av någon som varit involverad i traumat, framför någon 

som var utbildad att leda debriefingsamtal.   

 

8.2 Hinder för debriefingsamtal i arbetsmiljön 

Gemensamt för studierna av Theophilos, Magyar och Babl (2009) ,Ørner et al. (2003) 

, Healy och Tyrrell (2013) och O´Connor och Jeavons (2002) var att en stor del av 

deltagarna rapporterade bristen på riktlinjer för hur ett debriefingsamtal ska 

genomföras. Healy och Tyrrell (2013) menade att en rad andra arbetsmiljöfaktorer 

kunde påverka möjligheterna för ett debriefingsamtal. Faktorerna var konflikter 

mellan vårdpersonalen, överbeläggning på avdelningen eller problem med 

tjänstgöringsschemat. I O´Connor och Jeavons undersökning (2002) varierade även 

respondenternas svar beroende på deras civilstånd. Av deltagarna som var gifta eller i 

långvariga förhållanden svarade en större andel, 85 % (n=53) att 

arbetsmiljöförhållanden var en faktor som förhindrade debriefing, medan av de som 

inte var gifta svarade endast 67 % av deltagarna att arbetsmiljöförhållanden 

förhindrade debriefing.   

I Gail, Gavin och Lucia (2006) framgick det att 41% (n=156) av sjuksköterskorna 

som deltog i studien, uppgav att de önskat någon form av debriefing. Detta medan 

hela 59% menade att rutinmässig debriefing efter en traumatisk upplevelse inte 

erbjöds på deras arbetsplatsen. Sextiotvå procent  (n=103) av respondenterna i en 

studie av Healy och Tyrrell (2013) uppgav att de aldrig hade fått, eller blivit erbjudna 

möjligheten att få delta i ett debriefing samtal. Samma studie visade även att 15% av 

respondenterna i samma studie kände inte ens till om debriefingsamtal fanns på 

arbetsplatsen. 
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8.3 Möjligheterna med debriefingsamtal för personalen inom 

akutsjukvården 

Enligt Theophilos, Magyar och Babl (2009) och Healy och Tyrrell (2013) upplevde 

vårdpersonalen störst behov av debriefing efter dödsfall av patient, stort trauma eller 

plötslig spädbarnsdöd. Praktiska och kliniska fel, såsom felmedicinering och/eller 

handhavandefel av medicinsk utrustning var även händelser som skapade behov av 

debriefing hos personalen. I Theophilos, Magyar och Babl (2009) svarade 89 % 

(n=26) att debriefing som ägt rum efter en traumatisk händelse gav personalen 

känslomässigt och psykologiskt stöd. Det framkom även att debriefingsamtalen 

bidrog till att personalen lättare kunde utreda och behandla medicinska problem. 

Även Williams (2012)  beskrev att det var viktigt att tala om traumat för att kunna 

lämna händelsen bakom sig och på så vis undvika framtida, psykiska och 

känslomässiga problem. Deltagarna i studien beskrev även att samtal med vänner och 

kollegor har blivit en viktig strategi för att kunna handskas med de känslomässiga 

påfrestningarna som ett trauma medför. 

 

I Ørner, King, Avery, Bretherton, Stoltz och Ormerod (2003) studie, svarade 79,7% 

(n=217) att det fanns ett stort värde i att samlas till ett möte och prata igenom 

händelsen efter det att ett trauma ägt rum. Hälften av deltagarna beskrev även att det 

var betydelsefullt att få tala med en kollega direkt efter det att den traumatiska 

händelsen ägt rum. I Theophilos, Magyar och Babl (2009) fick deltagarna besvara en 

enkät där de fick skatta på en tio poängs skala, där noll var oviktigt och tio mycket 

viktigt, hur viktigt de fann debriefingsamtal. Resultatet som presenterades i studien 

var att debriefingsamtal i snitt fick 8,2 poäng, det vill säga att debriefing skattades 

som viktigt eller mycket viktigt. I en studie av Halpern, Gurevich, Schwartz och 

Brazeau (2009) betonades vikten av möjligheten att samtala om erfarenheter av 

arbetssituationen. Delatagare i studien menade att arbetskollegor är en tillgång, 

eftersom de har kunskap om hur arbetssituationen ser ut. Studien tar även upp 

vårdares upplevelser av att samtala med en handledare på arbetsplatsen. En av 

handledares viktigaste uppgifter är att lyssna på vårdaren som upplevt traumat, vilket 

denne kan ha ett stort behov av. Studien visade på vikten av att ta en paus och prata 
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om händelsen. Det kan handla om en kopp kaffe och prata om händelsen. I  Williams 

(2012) belystes studenter som studerade ambulanssjukvård och deras erfarenheter av 

humor som debriefing inom akutsjukvården. Humor är en strategi för att hantera svåra 

känslor efter, till exempel, ett dödsfall. Deltagarna ansåg att humorn kunde användas 

som en strategi att avsluta dagen och sedan börja om på nytt nästa dag. Det kan 

upplevas som opassande att använda humor för att prata om en seriös situation, till 

exempel ett plötsligt dödsfall. Även Orner, King, Bretheronn, Stolz och Ormerod 

(2003) förespråkar humor som en lämplig metod för att undvika psykiska och fysiska 

reaktioner. 

8.4 Brister med debriefingsamtal för personalen inom akutsjukvården 

Däremot framkom det i studien av Gail, Gavin och Lucia (2006) att deltagarna 

uppgav negativa effekterna med en okvalificerad samtalsledare. Deltagarna uppgav 

att det fanns problem med att det var samordnare eller chefssjuksköterska som 

förväntades leda debriefingsamtalet, efter en traumatisk upplevelse. Detta då de inte 

ansågs vara kvalificerade för uppgiften. De deltagare som ansåg att 

debriefingsamtalen var av bristande kvalitet, uppgav att en okvalificerad 

samtalsledare var en faktor som drog ned kvaliteten på samtalet. Vissa deltagare 

uppgav att de inte uppfattade debriefingsamtal som någon lösning, de uppgav istället 

att debriefing var överskattat eller kunde ha motsatt effekt. Enligt Gail, Gavin och 

Lucia (2006) framgår det att en liten andel av de sjuksköterskor som deltog i studien 

var rädda att deras chanser till befordran kunde äventyras och de uttryckte en rädsla 

för att bli tagna för att vara inkompetenta. De var även rädda för att bli degraderade 

om de deltog i ett debriefingsamtal. Halperson, Gurevich, Schwartz och Brazeau 

(2009) menade att hinder som kunde uppstå, när det gäller att gå vidare efter en 

traumatisk upplevelse, kunde vara att arbetskollegor i teamet har svår ångest över en 

situation. Ångesten kunde nämligen överföras på andra medlemmar i teamet. Ett 

annat hinder var att vårdpersonalen inte vågar öppna sig för handledaren. Detta 

framgick även i studien av O´Connor och Jeavons (2002) där deltagare uppgav att de 

inte kände sig bekväma med att öppna sig i grupp inför andra människor.  

Paterson, Whittle och Kemp (2014) menade att debriefingsamtal också kunde bidra 

till påträngande minnesbilder från traumat och förvärrade då de känslomässiga 

reaktionerna som uppstått efter traumat. Deltagarna i studien fick se en videofilm, 

som syftade till att utlösa negativa känslomässiga och stressfyllda reaktioner. 



16	  

	  

Forskarna analyserade sedan deltagarnas ångestnivåer och upplevelser av påträngande 

tankar. Efter detta delades deltagarna in i grupper och fick antingen gå igenom en 

psykologisk eller en organisatorisk debriefing, den tredje gruppen var en 

kontrollgrupp och fick inte gå igenom någon debriefing alls. Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad mellan deltagarna i den känslomässiga debriefingen och den 

faktafokuserade debriefingen. De som genomgått den faktafokuserade 

debriefingsession och de som genomgått den känslofokuserade debriefingsessionen, 

rapporterade en ökad grad av påträngande tankar från videofilmen, jämfört med 

kontrollgruppen som inte genomgått någon debriefing. De deltagare som genomgått 

debriefingsessioner upplevde även en ökad minnesstörning jämnfört med deltagarna 

från kontrollgruppen, där inget debriefingsamtal genomförts. 

10. Resultatdiskussion  
Denna litteraturstudie visade att debriefingsamtal bidrog till att kommunikation och 

återkoppling mellan personal inom akutsjukvården förbättrades. Personalen uppgav 

även att de nu positivt uppmuntrade sina kollegor till ett effektivt lagarbete. Det 

framgår även i flera studier att debriefingsamtal visat sig stärka sammanhållningen 

och att de förbättrar det kliniska arbetet. Meehan (2013) beskrev att om 

debriefingsamtal utförs på ett korrekt sätt och tätt inpå den traumatiska upplevelsen, 

kan det hjälpa deltagarna att få klarhet i situationen. Den personal som deltagit i 

debriefingsamtalet kunde nästan alltid återgå till sin tjänstgöring efteråt.  

Enligt Aasa och Wiitavaara (2009) kunde debriefingsamtalen fungera stärkande för 

sammanhållningen i teamet, då en god psykosocial arbetsmiljö är av stor vikt för att 

personal ska kunna känna välbefinnande. Om personalen har möjligheten att på ett bra 

sätt kunna bearbeta psykiska påfrestningar som följer med arbetet, påverkade detta 

också personalens egen hälsa positivt. Öhrn (2009) styrkte att en ineffektiv 

kommunikation kunde bidra till en ökad risk för misstag och vårdskador. Syftet med 

en god kommunikation och ett gott sammarbete är bland annat att främja 

patientsäkerheten. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är den kommunikation som 

bedrivs inom sjukvården särskilt viktig. Detta då den mellanmänskliga 

kommunikationen har stor betydelse när personalen ska bilda sig en uppfattning om 

patienten och dennes livsvärld. Delar personalen upplevelser och erfarenheter med 

varandra kan det bidra till en ökad förståelse för varandra som arbetskollegor samt 
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fungera som upplysande på hur olika vi reagerar som individer. Benzein, Hagberg och 

Saveman (2010) belyste att om människor kan uppmärksamma sina medmänniskors 

perspektiv, ökar även människors möjligheter till förståelse för varandra. Med-

vetenheten om varandras individuella livsvärldar tror vi har ett starkt samband med en 

förbättrad kommunikation. Personalen skulle då ges möjligheten att uppmärksamma 

och eventuellt omforma sin eventuella förförståelse gentemot sina arbetskollegor. En 

bra kommunikation inom arbetslaget som gynnar den individuella vårdaren, tror vi i 

allra högsta grad påverkar omvårdnaden av patienten. Ronsten (2009) stödjer vårt 

resonemang om hur en välmående personal som känner trivsel på sin arbetsplats 

arbetar mer säkert och professionellt. En bra kommunikation är en förutsättning för en 

välmående personal.  Resultatet visar även att en bra kommunikation har en positiv 

påverkan på omvårdnaden, bemötandet och framför allt patientsäkerheten. Detta då 

det reducerar riskerna för missförstånd och misstag. Litteraturstudiens resultat visar 

att deltagarna rapporterade att debriefingsamtalen haft effekten att personalen i större 

omfattning kom med egna förslag om hur arbetet kunde förbättras och effektiviseras. 

Meehan (2013) däremot menade att om en traumatisk händelse skulle drabba hela 

arbetslaget, kunde personalen få svårt att hjälpa och stötta varandra för att bearbeta 

händelsen. Här kan debriefingsamtal hjälpa personalen att finna klarhet i situationen, 

hjälpa dem tillbaka till nuet och stärka upp personalens individuella 

bearbetningsmetoder.   

Litteraturstudiens resultat visade att det råder brist på riktlinjer för hur ett 

debriefingsamtal ska genomföras. Det behövs tydliga riktlinjer och möjligen rutiner 

för hur debriefingsamtalen ska se ut. Då det annars är lätt att överbeläggningar på 

avdelningen, problem med tjänstgöringsschemat eller konflikt i personalgruppen 

kommer emellan. Råder det en konflikt mellan personalen, kan dessa samtal hindras, 

då en förutsättning för ett öppet och djupt samtal, som behandlar människors känslor 

och upplevelser är att personerna känner trygghet och tillit till varandra. Konflikter 

mellan personalen kan enligt litteraturstudiens resultat leda till att de att inte vill 

öppna sig inför personer de inte känner sig bekväma med.  

 I litteraturstudiens resultat framgår vidare vilka faktorer som kan utgöra hinder för ett 

debriefingsamtal. Bland annat framkom det att ångestladdad personal kunde överföra 

sin ångest på sina kollegor och att personalen inte vågade öppna sig inför en grupp.  

Många deltagare i studierna uppgav att de aldrig blivit erbjudna att delta i ett 
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debriefingsamtal. Många kände heller inte ens till att debriefingsamtal överhuvudtaget 

fanns.  

Dahlberg och Segesten (2010) belyste vikten av att vårdaren utgick ifrån 

livsvärldsteorin i mötet med sin patient. Vi anser att vårdarna inom teamet kan 

använda sig av livsvärldsteorin i kommunikationen och sammarbetet med varandra.  

I Magyar och Theophilos (2010) framgick det att positiva faktorer som deltagarna 

uppgav var värdet av att dela med sig av sina upplevelser i grupp. Det fick dem att 

känna trygghet då kollegor uppgav att de hade liknande erfarenheter samt att de fick 

möjligheten att sätta ord på tankar och känslor.   

Ett debriefingsamtal hade enligt oss kunnat fungera som lösande av konflikter då 

samtalet utgår från att tala öppet om sina egna känslor och erfarenheter inför 

varandra, vilket stöds av Dahlberg, Drew och Nyström (2001). 

 Kan debriefingsamtalet bidra till att lösa konflikter, får detta enligt oss positiva 

effekter både för personalen och för patienterna. Meehan (2013) menade att det var 

omöjligt för vårdpersonalen att befinna sig i denna stressiga miljö där traumatiska 

upplevelser avlöser varandra, om det inte fanns bättre riktlinjer och rutiner på 

arbetsplatsen för debreifingsamtal. Personalen bör ges möjligheten att kunna bearbeta 

sina upplevelser och känslor inom akutsjukvården genom debriefingsamtal. 

 

Debriefingsamtalen visade sig dock kunna ha motsatt effekt. I en studie framgår det 

att debriefingsamtal ökade förekomsten av påträngande tankar efter ett trauma. Det 

visade sig även att deltagare som uppvisade två eller fler symtom på PTSD, hade fler 

symtom efter debriefingsamtalet jämfört mot innan. Det fanns även de deltagare som 

upplevde en ökad grad av minnesstörning efter debriefingsamtalen. Detta framgår 

även ur en studie av Wessely och Deahl (2003) då deras forskning påvisade att 

debriefing gjorde de post traumatiska symtomen värre. 

 Jonsson & Segesten (2004) beskrev konsekvenserna av obearbetade, posttraumatiska 

symtom. Detta kunde få konsekvenserna att personalen fick svårigheter att 

känslomässigt relatera till andra människor och då även till sina patienter.  Meehan 

(2013) beskrev fenomenet med att ambulanspersonal avpersonifierade sina patienter 

som en metod för att undvika att känslomässigt relatera för mycket till sina patienter.  

Raphael och Meldrum (1996) beskriver även i sin studie att debriefingsamtal visade 

sig vara förenat med en ökad sårbarhet för traumatiska symtom. 	  
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För att koppla detta till vår teoretiska referensram tror författarna av denna 

litteraturstudie att om personalen på sin arbetsplats varit med om en traumatisk 

upplevelse kan det påverka personalen i omvårdnaden av patienten. Påverkan på den 

psykiska hälsan och välmåendet, inverkar negativt på personalens bemötande och 

förmåga att utgå ifrån livsvärldsteorin när de möter patienter. Detta styrks av Collins 

och Long (2003) som beskriver att en bristande medkänsla är en stressreaktion som 

uppstår efter att ha upplevt en traumatisk händelse. En bristande medkänsla utmanar 

och påverkar vårdpersonalens förmåga till att utföra god omvårdnad. Dahlberg och 

Segesten (2010) belyste att om vårdpersonalen inte har förståelse för eller har 

förmågan att i mötet utgå från patientens livsvärld, kan inte detta kallas för ett 

vårdvetenskapligt vårdande.  

Dahlberg och Segesten (2010) beskrev vidare att om en vårdpersonal möter en patient 

som påminner om en tidigare traumatisk upplevelse, kunde detta påverka 

omvårdnadsarbetet negativ då det kan ha konsekvensen att vårdpersonal undviker 

situationer som denne associerar till en tidigare traumatisk upplevelse. 

 Personalen kan då ha svårigheter att se till den unika individens livsvärld och utföra 

den omvårdnad som patienten är i behov av på grund av att de tidigare 

minnesbilderna kunde störa.  

 

Humor beskrevs som en del i debriefingen inom akutsjukvården. Humorn beskrevs av 

deltagarna som en strategi för att bearbeta en händelse och genom detta undvika att ta 

med sig påträngande tankar hem när arbetsskiftet slutat. Humorn beskrevs som en 

viktig strategi för att undvika negativa psykiska och känslomässiga reaktioner. En del 

studenter uppgav i en studie att det kunde upplevas som opassande att blanda in 

humor i en allvarlig och traumatisk händelse.  Även Ekedahl och Wengström (2012) 

och Collins och Long (2003) belyste humorn som en strategi för bearbetning av 

känslor efter trauma, både inom arbetslaget och hos den enskilda vårdpersonalen. 

Humorn visade sig vara en metod som vårdpersonalen använde för att få utlopp för 

sina tankar och känslor. De uppgav även att ett skratt mitt i den svåra situationen 

hjälpte. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärlden personlig och unik. Vi 

anser att de metoder som personer finner lämpligast när det gäller att bearbeta sina 

erfarenheter av trauma är unika och individuella. Om en vårdare upplever en att den 

med hjälp av humor kan lindra och bearbeta sina erfarenheter efter ett trauma, kan 
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humor vara en viktig tillgång. Även i omvårdnaden av patienten kan humor vara ett 

viktigt verktyg. Detta styrks av Dahlberg och Segesten (2010) som menade att om 

vårdandet ska ha sin grund i livsvärlden behövs ett öppet och följsamt förhållningssätt 

där personalen ser till patientens erfarenhetsvärld och anpassar omvårdnaden utefter 

denna.  

Skulle humor vara en del av patientens erfarenhetsvärld, kan detta enligt oss användas 

i omvårdnaden av patienten. 

 

11. Metoddiskussion 
Vårt resultat baseras på studier från England, Kanada, USA och Australien. Ingen 

svensk studie på området hittades. Akutsjukvårdskontexten kan skilja sig åt från 

svenska förhållanden. 

Inklusionskriterier och sökningsförfarande 

Initialt under vårt sökningsförfarande bestod inklusionskriterierna av att artiklarna 

skulle vara på det engelska språket, vara vetenskapliga och beröra området personal 

inom akutsjukvården. Enligt Östlund (2006) är vetenskapligt material en färskvara 

och om det inte finns något behov av äldre forskning är en tidsavgränsning lämplig. 

Dock är det författaren själv som bestämmer vilken tidsperiod som forskningen ska 

omfatta. I takt med att sökningsförfarande pågick, togs beslutet att inkludera artiklar 

som var äldre än 10 år, det vill säga även studier från år 2002. Detta för att författarna 

ansåg sig vara i behov av mer forskning till studien. Det enda sättet var att inkludera 

äldre studier då mer aktuell forskning inte täckte behovet. Vi valde artiklar som 

svarade upp mot vårt syfte och inkluderade såväl artiklar som ställer sig positiva som 

kritiska till området debriefing. Resultatet från vår sökning visar tydligt att forskning 

om debriefing var populärt under 1990 och början av 2000-talet, då antalet sökträffar 

blev avsevärt större jämfört mot sökning under 2000-talet. Författarna av denna 

litteraturstudie valde att inkludera artiklar som berörde personalen inom 

akutsjukvården, som sjuksköterskor, läkare, undersköterskor samt studenter som var 

verksamma inom akutsjukvården. Det som vi finner positivt med att inkludera flera 

professioner är att samtliga blir utsatta och berörda av en traumatisk händelse på deras 

arbets- eller praktikplats. Genom att inkludera flera personalgrupper, blir resultatet av 
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vår litteraturstudie blir då applicerbart på flera yrkeskategorier inom akutsjukvården. 

Som blivande sjuksköterskor kommer vi att samarbeta med samtliga av dessa 

professioner.  

Paterson, Whittle och Kemp (2004) inkluderade polispersonal tillsammans med 

ambulanspersonal som deltagare i deras studie. Detta diskuterades sinsemellan av oss 

som författare och vi kom fram till att polispersonal är verksamma i en liknande miljö 

som ambulanspersonalen också rör sig i. De samarbetar ofta och nära varandra på 

olycksplatser och blir utsatta för samma eller liknande fall av traumatiska upplevelser 

och händelser. Utifrån detta drog vi slutsatsen att inkludera denna studie i vår 

litteraturstudie.  

Dataanalys 

Datanalysen genomfördes av båda författarna gemensamt, vilket kallas 

forskartriangulering. Det innebar att flera båda författarna av denna litteraturstudie 

deltog vid datainsamlingen och vid analysprocessen, vilket stärker trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2013). Vi genomförde analysen på ett systematiskt sätt, då 

författarna av litteraturstudien initialt läste samtliga artiklar upprepade gånger, vilket 

kallas naiv läsning. Efter detta började författarna att identifiera likheter och 

skillnader i utsagorna i artiklarnas olika resultatdelar. En svaghet i studien kan vara att 

vi hade en övervägande del kvantitativa artiklar i vår resultatdel. Fler kvalitativa 

artiklar hade eventuellt gett oss mer forskningsmaterial om personalens subjektiva 

erfarenheter (Friberg, 2006). 

Det övervägande antalet kvantitativa artiklar medförde svårigheter i analysprocessen 

då statistiska resultat var tvungna att omskrivas till text. Detta kan eventuellt minska 

trovärdigheten då något kan ha förbisetts. Detta då statistiska resultat är uppbyggda 

med siffor, tabeller och diagram. Ytterligare svårigheter var sedan att sammanställa 

detta med de kvalitativa resultaten, vilket vi gjorde genom att använda färgpennor på 

all text. 

Då båda författarna läste samtliga artiklar samt gemensamt arbetade med 

analysprocessen, minskade risken för missförstånd och feltolkningar av vår studies 

resultat. Ytterligare en fördel med att arbeta gemensamt var att författarna kunde 

diskutera valda kategorier och subkategorier löpande under processen. 
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Kvalitetsgranskning 

Utifrån checklistor i Forsberg och Wengström (2013) formade författarna 

granskningsmallar med frågor och poängsystem, (se bilaga B). Förutom att tilldela 

frågorna poäng samt att omforma påståenden till frågor, förändrades inget från den 

ursprungliga granskningsmallen. Svarsalternativet ”vet ej” gav noll poäng och 

inkluderades i granskningsmallen med syftet att minska risken för att tvinga 

författarna att välja ett alternativ och därav riskera att ge falskt kvalitetsresultat. Åtta 

av våra 10 inkluderade artiklar var kvantitativa. Detta tror vi som författar kan ha att 

göra med att de flesta stora studier som gjorts på området debriefing, omfattade flera 

vårdavdelningar och sjukhus. Därför är det mer lämpligt för forskare att använda sig 

av kvantitativ metod. Vi tycker dock att det är viktigt att inkludera kvalitativ 

forskning för att kunna gå in djupare på personalens personliga erfarenheter av 

debriefing och genom detta få en djupare förståelse för betydelsen av 

debriefingsamtal.  

 

Generaliserbarhet och överförbarhet 

Enligt Polit och Beck (2012) innebär generaliserbarhet en tydligt beskriven metod- 

och resultatdel, där en noggrann redogörelse för urval och mätmetoder finns. Vi har 

noggrant beskrivet vårt urval och den valda metoden. Denna litteraturstudies resultat 

består av för få studier för att vi ska kunna yttra oss om generaliserbarheten av 

resultatet.  Polit och Beck (2012) skriver att överförbarheten är sammankopplat med 

trovärdigheten och kan gälla för både kvalitativa och kvantitativa studier. Är resultatet 

överförbart, kan det överföras till liknande urval och sammanhang. Överförbarheten 

stärks av att vi redovisat sökning och urval i tabellform. Det är även läsaren själv som 

avgör om resultatet av studien kan överföras till liknande kontext eller ej. Vi som 

författare anser att det är läsarna som får avgöra om vår studie är överförbar eller ej.   

Vidare forskning 
 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att mycket forskning på området debriefing 

gjorts i Australien, USA och Storbritannien. Vi anser att mer forskning i fler länder 

och världsdelar på området behövs för att skapa riktlinjer för debriefingsamtalen. Då 
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författarna är av svensk nationalitet, hade det varit intressant med svensk forskning på 

debriefing. Då Sverige ligger långt fram gällande sjukvård och personalfrågor och 

borde det bedrivas forskning som kan främja akutsjukvårdspersonalens hälsa. 

Författarna anser även att mer kvalitativa studier behövs för att få en djupare inblick i 

personalens erfarenheter av debriefingsamtal.  

 

 

12. Slutsats 

Traumatiska upplevelser kan hindra personalen från att arbeta efter sin fulla 

kompetens i mötet med patienten.  Ett övervägande resultat av denna litteraturstudie 

visade att debriefingsamtal kan ha positiva effekter för personal och deras arbetsmiljö. 

Riktlinjer för debriefing samtalet på akutvårdsavdelningar är något som bör utvecklas 

för att bättre kunna studera debriefingsamtalens effekter. Denna litteraturstudies 

resultat visar ingen enhetlig bild av betydelsen av debriefingsamtal. 

Kommunikationen inom teamet förbättrades, det kliniska arbetet effektiviserades och 

samtalen medverkade till en bättre sammanhållning på arbetsplatsen. Även negativa 

aspekter av debriefingsamtalen kom fram, som till exempel de studier som visade att 

samtalen ökat minnestörningar och påträngande tankar om tidigare patientfall. Därför 

föreslår vi att mer forskning genomförs, för att tydligare påvisa betydelsen av 

debriefingsamtal för personal verksamma inom akutsjukvården.  
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titlar 

Antal lästa 
abstract 
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artiklar 
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artiklar (se 
bilaga C) 

1 Debriefing 484 0 0 0 0 

2 Crisis intervention 1304 0 0 0 0 

3 Emergency 
services 

13582 0 0 0 0 
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5 Critical incident 
stress 

169 169 4 3 2, 3,4 
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14 Psychological 
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