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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur yrkesverksamma operationssjuksköterskor uppfattar 

debriefing inom akutsjukvården. Studien har en kvalitativ design med semistrukturerade 

intervjuer, vilka har genomförts med sju operationssjuksköterskor som arbetar inom 

akutsjukvården. Det strategiska urvalet består av yrkesverksamma operationssjuksköterskor 

som arbetar med akutsjukvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

 Det viktigaste med den här studien är att öka förståelsen för debriefing och att peka på 

behovet av återkoppling efter svåra eller oväntade händelser inom akutsjukvården.  

De intervjuade operationssjuksköterskorna uppfattar debriefing som ett viktigt bidrag i 

arbetet. Både vad gäller att utveckla verksamheten och att avlasta personalen vid större 

trauma. Även om effekten av debriefing inte är entydigt positiv enligt litteraturen uppfattar 

personalen att metoden reducerar olika typer av stress. Enligt sjuksköterskorna behöver 

skriftliga rutiner utarbetas för användning av debriefing. Ytterligare en slutsats blir att 

avdelningen bör bygga upp en mindre kompetensgrupp för debriefing. Kärnan i den bör vara 

två utbildade debriefingledare som både kan agera ledare och utbildare. En eller två externa 

resurser (till exempel präst, beteendevetare) med lämplig kompetens bör dessutom knytas till 

debriefing-verksamheten.  Förväntade resultat innebär en förbättrad arbetsmiljö för 

operationssköterskorna. Det sker genom att stressnivån reduceras. 

Nyckelord: debriefing, psykisk ohälsa, avlastningssamtal, sjuksköterska 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to illustrate how surgical operation theatre nurses perceive debriefing 

within emergency health care. The study has a qualitative design with semi structured 

interviews that have been performed with seven operating room nurses working in emergency 

health care. The strategic selection consists of professional operation theatre nurses working 

in emergency care at Uppsala University Hospital. The main goal of this thesis is to increase 

the understanding of debriefing and to highlight the need of debriefing after difficult or 

unexpected events in the emergency health care profession.  

The interviewed nurses perceive debriefing as an important way to develop the day to day 

work, but also as a way to unburden the staff at the time of bigger traumas. Even though the 

effect of debriefing is not univocally positive in the literature, the staff perceives that it 

reduces different kinds of stress. According to the interviewees, routines need to be written 

down in order for debriefing to be used in their work. The department should create a smaller 

work group with knowledge of debriefing. The work group should include two qualified 

leaders that can act as group leaders as well as instructor. One or two external resources (e.g. 

priest, behavioral) with appropriate qualifications should also be linked to debrief activities. 

The expected result is an improved working environment for surgical nurses. This is done as 

the stress level is reduced. 

Keywords: debriefing, mental health, defusing, surgical nurses 
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BAKGRUND 
 

Vad är debriefing? 

Enligt Svenska akademiens ordlista betyder debriefing ”en krisbearbetning i form av samtal” 

(Svenska Akademien 2006).  Målet är att ge ökad kunskap och skapa en arbetsmiljö som 

främjar bearbetning av starka upplevelser. Debriefing är en form av gruppbearbetning med 

syfte att minska stressreaktioner efter ett trauma samt påskynda återhämtningsprocessen 

(Sievertson 1993). Det finns ingen enhetlig definition på vad debriefing är. Det innebär att det 

är viktigt både i praktiken och i teoretiska resonemang att klargöra innebörden. 

Vad är avlastningssamtal? 

Efter en kritisk situation kan många känna ett starkt behov att direkt få tala om vad som hänt. 

Avlastningssamtal eller ”defusing” enligt Everly och Mitchell (2001) är en strukturerad 

samtalsform för små grupper. Samtalet har samma syfte som debriefing, men skillnaden är 

strukturen. Avlastningssamtalet bör inledas inom 8-12 timmar efter en händelse och pågå 

under 45-90 minuter. Deltagarna utgörs av dem som var närvarande under händelsen och 

ledaren bör inte själv ha varit med (Dyregrov 2003). Efter ett kirurgiskt ingrepp där patienten 

avled, kan det räcka med ett avlastningssamtal för att få grepp om vad som hänt. Det kan göra 

att ytterligare möten inte behövs. Processen inleds oftast med defusing, så att gruppen får 

möjlighet att sätta ord på händelser och upptäcka den positiva effekten av detta (Dyregrov 

2003). I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd framgår att all 

verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska ha rutiner för att kunna 

hantera krissituationer bland annat genom ”avlastningssamtal” (AFS 1999:7 sid 14). 

Vad gör en operationssjuksköterska? 

Operationssjuksköterskan ingår i ett team vid en operationsavdelning bestående av kirurg, 

undersköterska, narkossjuksköterska och narkosläkare. Sjuksköterskan ansvarar för patientens 

omvårdnad pre- peri- och postoperativt vid kirurgiska ingrepp eller behandlingar. 

Operationssjuksköterskan ska även kunna tillämpa metoder för förbättringsarbete, driva 

kvalitets- och forskningsarbete och genomföra nya forskningsresultat. Vid akuta och stressade 

situationer ska operationssjuksköterskan ha handlingsberedskap för att leda och medverka i 

operationsteamet (Riksförening för operationssjukvård 2008). 
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Stress i arbetsmiljön 

Begreppet arbetsmiljö kan delas in i fysisk och psykosocial miljö. Till den fysiska miljön 

räknas ljud, buller, belysning, akustik, möbler och personalutrymmen (Arbetsmiljöverket, 

2009). För operationssjuksköterskan kan det innebära teknisk utrustning med hög ljudnivå, 

ventilation som ger ett indirekt buller, många personer som ska arbeta på ett litet utrymme, 

telefoner och sökare som larmar, personalutrymmen med hög ljudnivå samt fysiskt krävande 

arbetsställningar under längre tid. Den psykosociala arbetsmiljön handlar bland annat om 

arbetstillfredsställelse och möjligheten att själv påverka sitt arbete. Faktorer som påverkar kan 

vara egenkontroll, arbetsledningsklimat, arbetsgemenskap och arbetsbelastning 

(Arbetsmiljöverket 2009). För operationssjuksköterskan kan det innebära högt arbetstempo, 

att inte få veta resultatet av en insats, brist på feed-back, brist på möjlighet att själv påverka 

arbetet samt olika, ibland, motstridiga krav från olika personalgrupper.   

Arbetet som operationssjuksköterska kan innebära hög stress i det dagliga arbetet inom både 

den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Då inte enbart i betydelsen anspänning eller 

skärpning utan direkt livsavgörande situationer kan uppstå med kort varsel. Kombinationen av 

många arbetsuppgifter, stort ansvar och snabba insatser kan göra att risken är stor för både 

somatiska och psykosomatiska problem. Här blir kravet på strukturerade och stödjande 

arbetsmetoder viktiga. För att sjukvården ska kunna ge en så optimal omvårdnad som möjligt 

för patienten är det nödvändigt att försöka förebygga olika typer av psykisk ohälsa hos 

personalen.  

I samband med stora traumaolyckor eller oväntade komplikationer inom operationssjuk-

vården kan debriefing ses som en form av stöd för personalen att kunna gå vidare i sin 

hantering av olika upplevelser och med bearbetning av stress. Vid upprepade tillfällen 

exponeras operationssjuksköterskan för traumatiska och krävande situationer och hinner inte 

alltid själv med att bearbeta de tankar som kan uppstå. Enligt Dyregrov (2003) är psykologisk 

debriefing en del av de olika åtgärder som kan sättas in vid krishjälp. 

Indikationer på obearbetad stress är enligt Sievertson (1993): 

 Att inte erkänna stressen - förträngning 

 Att skylla på någon eller något - projicering 

 Kroppsliga symtom och sjukanmälningar – sämre motståndskraft 

 Psykiska reaktioner – ex. oro, sömnsvårigheter, fixering vid detaljer 
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En annan typ av stress är den som kallas moralisk stress och är förknippad med etiska 

frågeställningar (Kälvemark 2007). Det kan gälla prioritering av resurser, regler kontra praxis, 

olika personalgruppers intressen mot varandra, patienttid kontra administrativ tid. Även den 

här typen av etiska dilemman kan resultera i somatiska och psykosomatiska stressreaktioner 

hos operationssköterskorna. 

Etisk kompetens består av kunskap om etiska riktlinjer, medvetenhet om och förmåga att 

reflektera över svåra situationer vad gäller moraliska dilemman. För att öka den har en metod 

börjat tillämpas som kallas för ”etikronder”. De bygger på autentiska situationer och avser att 

träna deltagarna att fatta bättre etiska beslut. 

Hur används debriefing? 

Det finns olika modeller av debriefing. Den vanligaste är, förutom informell debriefing ”vid 

kaffebordet”, en enkel debriefing där arbetsledaren för gruppen tar initiativet och leder 

samtalet. Det är en enklare form av möte, informellt och av kortvarig karaktär. Man diskuterar 

det som har inträffat och summerar tillsammans intrycken (Sievertson 1993).  

I direkt anknytning till kritiska situationer känner många människor ett starkt behov av att 

prata om det som har hänt. Ett avlastningssamtal (defusing) kan ge möjlighet att samma dag 

prata om det som har skett (Dyregrov 2003). Samtalet har liknande syfte som debriefing men 

hålls inom åtta timmar efter händelsen, max 90 minuter långt, hålls i en liten grupp och kan 

underlätta och kanske helt eliminera behovet av senare debriefing.  

Att ha varit med om en debriefing säger inte så mycket. Viktigare är att fråga sig hur den som 

har använt metoden gått tillväga (Hammarlund 2001). Sievertson (1993) delar in debriefing i 

följande kategorier:  

Informell debriefing Ingen särskild ledare. Avlastningssamtal i den egna gruppen. 

Enkel debriefing Arbetsledaren tar initiativet. Informellt och kort. Diskuterar vad 

som hänt och summerar intrycken. 

Teknisk debriefing Arbetsledaren leder mötet. Ingen diskussion om känslor. Utgår 

ifrån funktion, organisation, utrustning, materiel, samarbete och 

personal. 

Emotionell debriefing Neutral, utbildad debriefingledare. Organiserat gruppsamtal. Max 

8-12 deltagare. Minst 2-4 timmar och 1-3 möten. 
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Intensiv, emotionell Kvalificerad specialist leder. Används vid starka upplevelser. 

Genomförs enligt debriefing- och terapeutiska principer. 

Sievertsson (1993) ser dessutom följande samband: 

DEBRIEFING = BEARBETNING = STRESSREDUKTION 

Tidigare forskning 

I en artikel av Piquette et al. (2009) nämnde de 14 intensivvårdssjuksköterskor som 

intervjuades att de gärna ville genomföra en formell debriefing efter kritiska händelser. De 

menade att formell debriefing kunde hjälpa dem att bättre förstå vad som hände samt få 

möjlighet att bidra till ett bättre teamarbete och motverka att skuldkänslor uppstår.  

Andra studier som pekar på fördelar med någon form av samtal efter traumatiska upplevelser 

bland sjuksköterskor är Svensson och Fridlund (2008) som pekar på att informella samtal 

efter kritiska händelser gav bäst hjälp. I samma studie nämner man att en del sjuksköterskor 

hade sökt hjälp genom sjukhusets präst i de fall då det informella stödet inte var tillräckligt. 

Även i Halpern et al. (2009) beskrivs det informella stödet från kollegor som viktigt. 

Shalit (1983) skriver att det är en standardprocedur i det militära att man i efterhand går 

igenom de åtgärder som vidtagits medan det är mindre vanligt med en psykologisk 

genomgång. Shalit anser det viktigt att soldaterna når en kognitiv och emotionell förståelse av 

vad som hänt. 

När det gäller forskning inom debriefing anser Kaplan et al.(2001) att det krävs mer kliniska 

data för att bevisa dess effektivitet. Det gäller inte minst forskning om debriefing inom 

sjukvården. Under senare år har det diskuterats om psykologisk debriefing gör någon nytta. 

Det har till om med diskuterats om debriefing kan förstärka problemen i stället för att minska 

dem. I många fall handlar dock kritiken om studier där debriefing inte har utförts på ett 

konsekvent sätt. Bland annat har det inte varit klart vad debriefing innehåller, vilka som ska 

delta, valet av tidpunkt varierar, de grupper som jämförs i studierna är inte jämförbara, 

utbildningen hos ledaren för debriefingen är inte anpassad till det förväntade innehållet 

(Dyregrov 2003). Debriefing används här i meningen stressavlastning för vårdpersonalen efter 

en insats som medför en emotionell belastning. Begreppet debriefing bör därför användas för 

ett slags gruppbearbetning som utförs enligt metodens riktlinjer och som genomförs i en 

befintlig grupp med ett klart definierat uppdrag (Hammarlund 2001). Begreppet debriefing är 

relativt nytt, men kunskapen har funnits sedan länge (Weisaet 2005). Det kanske är 

symtomatiskt att det inte finns en entydig beskrivning i litteraturen om var begreppet kommer 
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ifrån. De flesta författare är dock ense om att det kommer ifrån det militära och med 

betydelsen ”avrapportering efter genomfört uppdrag” (Dyregrov 2003). Dyregrov beskriver 

vidare hur psykiatriker och läkare studerade soldater under andra världskriget som trots 

tydliga tecken på sammanbrott fungerade effektivt med stöd av de egna trupperna. Med 

utgångspunkt i dessa studier utvecklades metoder för stressbearbetning och terapi i grupp. 

I slutet av 70-talet och i början av 80-talet inträffade ett antal stora katastrofer i USA och 

Australien. I samband med dessa utvecklades olika psykologiska aspekter på extrema 

händelser. Senare utvecklades den moderna formen av debriefing för räddningspersonal och 

polisens arbete (Dyregrov 2003). 

Mitchell (1996) utvecklade 1974 en modell i sju steg för debriefing i grupp kallad ”Critical 

Incident Stress Debriefing” (CISD). Målsättningen med modellen är att om möjligt 

normalisera gruppens reaktioner. CISD leds av två till fyra speciellt utbildade ledare och 

bygger inte på någon form av psykoterapi. Den bästa effekten uppnås när CISD är en del av 

ett större “hjälp-program”. Oftast är inte CISD den första interventionen för att följa upp en 

traumatisk händelse. Följande förutsättningar måste enligt Mitchell vara uppfyllda: 

 Gruppen ska bestå av cirka 20 personer.  

 De som deltar måste inte ha varit direkt inblandade i händelsen. 

 Gruppmedlemmarna bör ha ungefär samma nivå av exponering till händelsen. 

 Gruppen måste vara psykologiskt förberedda och inte trötta eller distraherade så de 

inte kan delta i en diskussion. 

Vanligen samlas gruppen 24 till 72 timmar efter händelsen. CISD tar mellan en till tre timmar 

att gå igenom beroende på antalet deltagare och hur stark den traumatiska händelsen har varit. 

Faserna i CISD är: 

1 – Introduktion   Handledarna presenterar sig och beskriver processen. 

2 – Fakta   Kort översikt vad som hänt. 

3 – Tankar   Tankefasen, alla får prata som vill göra det. 

4 – Reaktioner  Reaktionsfasen är hjärtat i en CISD. Den fokuserar på deltagarnas 

ilska, sorg, förlust, förvirring och andra känslor som kan uppstå.   

5 – Symtom Handledarna lyssnar noga efter vanliga symtom i samband med 

traumatiska händelser. 

6 – Inlärning  Handledarna ger förklaringar till deltagarnas reaktioner och 

presenterar information om stresshantering.  

7 – Återföring  Deltagarna kan ställa frågor eller göra slutliga uttalanden.  
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Uppföljningen av CISD kan ske en till tre gånger med var och en av medlemmarna. I 

undantagsfall kan ytterligare professionell hjälp krävas. Armstrong et al., (1991) utvecklade 

vidare sin modell ”Multiple Stressor Debriefing Model” för räddningspersonal. 

Problemformulering 

Antalet stora trauman och svårt sjuka patienter ökar på operationsavdelningen. Det innebär 

både en ökad stress och en ökad belastning på personalen. Risken för psykisk ohälsa är stor. 

Den här studien vill pröva om debriefing har någon betydelse för operationssjuksköterskor. 

Vidare om det är möjligt att reducera stress genom att använda debriefing.  Någon tidigare 

intervjustudie har inte genomförts med den här personalgruppen angående debriefing. Det 

finns därför behov av ökad förståelse och kunskap om debriefing inom avdelningen.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur yrkesverksamma operationssjuksköterskor uppfattar 

debriefing inom akutsjukvården. 

METOD  

Forskningsdesign 

För att beskriva och tolka vilken betydelse debriefing har för sjuksköterskor inom 

akutsjukvården, valdes en kvalitativ metod. Metoden ansågs lämplig då syftet är att 

undersöka, förstå och beskriva upplevelsen av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2008). 

Avsikten är att gå igenom sju intervjuer och analysera dem kvalitativt. Studien har en 

deskriptiv design med kvalitativ ansats. En kvalitativ metod kännetecknas av att vara flexibel 

och anpassningsbar och ger författarna en möjlighet att röra sig mellan metodens analyssteg   

(Polit & Beck, 2004).  

  

Urval  

De som delar en upplevelse eller har erfarenhet av ett fenomen som ska studeras bildar enligt 

Forsberg och Wengström (2008) ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet i denna studie 

består av yrkesverksamma sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Sju operationssjuksköterskor valdes ut vid Centraloperation för att 

säkerställa erfarenhet från traumakirurgi. Fem intervjupersoner bedömdes vara ett lägsta antal 

för att få en tillräcklig bredd på intervjuerna. Författaren skickade en förfrågan till totalt sju 

sjuksköterskor och samtliga ställde sig positiva till att medverka. 
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 Inklusionskriterier var att de skulle varit verksamma minst fem år inom operationssjukvård 

och ha erfarenhet av traumakirurgi. Sjuksköterskorna ska ha jobbat mycket jourtid då stora 

trauman eller exceptionella händelser vid operationer har inträffat.  Att informanterna ska ha 

deltagit i någon form av debriefing är inte ett inklusionskriterium.  

Ett informationsbrev skickades till verksamhetschefen (bilaga 1), innehållande studiens syfte, 

metod, etiska övervägande, betydelse av studien samt information om författaren. Efter att 

deltagarna valts ut av författaren skickades ett mail till informanterna om studien. Om intresse 

fanns att delta skickades senare ett informationsbrev (bilaga 2).  

DATAANALYS 

Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju stycken operationssjuksköterskor från 

centraloperation vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Alla har varit verksamma under minst 

fem år och jobbat med akutkirurgi. Utifrån en intervjuguide (bilaga 3) med öppna frågor, fick 

de intervjuade svara på ett antal frågor inom specifika områden.  

Under intervjuerna eftersträvades ett trevligt och positivt klimat. För att skapa en neutral miljö 

genomfördes intervjuerna i hemmiljö alternativt i ett grupprum som låg avsides från kliniken.  

Allt för att få de intervjuade att känna sig trygga och positivt inställda till att dela med sig av 

sina upplevelser. Viktigt var att intervjupersonen kände sig viktig och fick tala till punkt 

(Olsson & Sörensen 2011). 

Eventuella oklarheter förtydligades med frågor av typen ”hur menar du?” Dessutom ställdes 

följdfrågor för att få med kompletterande information i linje med studiens syfte (Polit & Beck 

2008). Intervjuerna varade mellan 12 min och 29 min och spelades in på en diktafon varefter 

de transkriberades ordagrant. 

Författaren är själv yrkesverksam som sjuksköterska på centraloperation. Den personliga 

erfarenheten är viktig i förförståelsen men den får inte påverka objektiviteten i 

resultattolkningen Olsson & Sörensen (2011). Författaren är operationssjuksköterska vid 

centraloperation sedan åtta år med en total erfarenhet av operationssjukvård sedan 25 år varav 

thoraxoperation under cirka 15 år. Författaren har själv deltagit i en väl genomförd debriefing 

vid ett tillfälle i samband med en trafikolycka med skadade och döda ungdomar.  
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Under intervjudelen följdes frågeformuläret i detalj med vissa följdfrågor för att förtydliga 

svaren. I samband med analysen stämdes hela tiden av med den transkriberade texten. 

Erfarenheten av en väl genomförd debriefing gav en god förförståelse samtidigt som den 

bedömdes inte påverka analysarbetet. Den långa erfarenheten som operationssjuksköterska 

bidrog istället med en förförståelse för rutiner, uttryck med mera (Olsson & Sörensen 2011). 

Det som möjligen kan ha påverkat objektiviteten var en i grunden positiv inställning till 

debriefing. Detta hanterades medvetet genom att aktivt söka efter negativa och kritiska 

utsagor om debriefing.   

Innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen inriktar sig främst på tolkningen av texten och används 

främst inom beteende-, human- och vårdvetenskap. Ett exempel är tolkning av bandade 

intervjuer (Lundman & Graneheim 2011). 

Induktiv ansats i analysen innebär en förutsättningslös analys av texten och är lämplig att 

använda när människor berättar om sina upplevelser. Begrepp inom olika kvalitativa analyser 

kan i vissa fall ha sin utgångspunkt i rent kvantitativa begrepp som t.ex. validitet och 

reliabilitet. Den kvalitativa analysen använder i stället begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Lundman & Graneheim 2011). 

För att kunna tolka en text så krävs det att intervjuaren respektive tolkaren har kunskap om 

sammanhanget i vilket studien genomförts. Viktigt inom den kvalitativa innehållsanalysen är 

att beskriva skillnader och likheter i texten (Lundman & Graneheim 2011).  Begrepp för att 

beskriva analysprocessen vid den kvalitativa innehållsanalys som har använts är 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategori. 

Efter utskriften av intervjuerna lästes hela materialet igenom för att få en uppfattning om 

helheten. Därefter togs stycken och fraser ut som var relevanta. De bildade meningsenheter 

och skrevs in i ett Excel-dokument. En meningsenhet utgör en meningsbärande del av texten. 

Det kan vara meningar eller stycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. 

Lagom stora meningsenheter utgör sen grunden för analysen.  

En kondensering avser en process som gör texten kortare. Syftet är att göra texten lättare att 

hantera samtidigt som det centrala innehållet bevaras. Därefter abstraheras den kondenserade 

texten, vilket innebär att man lyfter innehållet till en högre logisk nivå. Nästa steg i analysen 

är att få fram en kod. Den är en kort beskrivning av en meningsenhet. Koden är ett redskap 
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som hjälper forskaren att kunna reflektera sina data på ett nytt sätt. Flera koder med ett 

liknande innehåll bildar en kategori. Inga data ska falla mellan två kategorier eller passa in i 

två eller fler kategorier samtidigt (Lundman & Graneheim 2011).  
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Tabell 1 Exempel på meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod och kategori 
    

       Meningsenhet 
 

Kondenserad 
 

Kod Kategori 

 
  

Meningsenhet 
    

       

…att man ju får ventilera både 

tankar och känslor för olika 

situationer man varit med 

om…. 

 

Ventilera både tankar 

och känslor för olika 

situationer 

 

Ventilera 

tankar och 

känslor Betydelse 
 

       ….att man går igenom 

svårigheter….man skulle få 

bearbeta det man varit med 

om. 

 

Går igenom 

svårigheter, bearbetar 

det man varit med om 

 

Igenom 

svårigheter och 

bearbetning  Betydelse 

 

       

…att man ska ha en rutin…att 

det ges utrymme och det ska 

aldrig ifrågasättas  

Ska ha en rutin , ges 

utrymme, ska inte 

ifrågasättas 

 

En rutin och 

ska inte 

ifrågasättas Förbättringar 

 

       
..rutin  på avdelningen vid 

stora trauman och när 

patienten avlider på 

opbordet…just att det finns en 

skriven rutin att möjligheten 

finns 

 

Rutin på avdelningen 

vid stora trauman, 

skriven rutin att 

möjligheten finns 

 

Skriven rutin 

på avdelningen Förbättringar 

 …såg till att samla in vilka 

som var med, vika vill vara 

med…jobba på ett annat sätt 

pre-och postsamtal med 

patienten 

 

Samla in vilka som var 

med, jobba med pre- 

och postsamtal 

 

Vilka som var 

med, pre-

postsamtal Förbättringar 

  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien påbörjades först när verksamhetschefen gett sitt godkännande (se bilaga 1). 

Deltagarna fick e-post och om intresse fanns, skickades ett informationsbrev. Information 

innan samtycke ges har lämnats både skriftligt och muntligt enligt ”Lag om etikprövning som 

avser människor” (SFS 2003:460) (http://codex.vr.se/manniska2.shtml). Informerat 

samtycke betyder att man informerar deltagarna om syftet med studien och om att studien är 

http://codex.vr.se/manniska2.shtml
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frivillig och kan avbrytas när som helst. Konfidentiell forskning betyder att privata data som 

identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkman 2009). 

Intervjumaterialet kan innehålla känsliga berättelser och upplevelser från informanterna och 

kommer att raderas från diktafonen. Dessutom kommer de utskrivna intervjuerna att förstöras 

efter att uppsatsen är godkänd.  

RESULTAT 

Syftet med studien är att belysa operationssjuksköterskors uppfattning om debriefing inom 

akutsjukvården. Studien grundar sig på sju intervjuer med operationssjuksköterskor. Vid 

analysen av resultaten framkom fyra olika kategorier; betydelse för individen, behovet, 

erfarenheter och förbättringar.   

Betydelse för individen 

Svaren på frågan om betydelsen av debriefing för operationssjuksköterskorna finns på olika 

nivåer. Den lägre nivån innebär att man ser den som en möjlighet att avsätta tid för att prata 

om det som hänt. Kamratstöd är ett avlastande samtal som genomförs inom den egna gruppen.  

”Exklusiv möjlighet att få prata igenom händelser, antingen i större grupp eller 

mindre grupp av dom som har varit berörda av händelsen allra närmast.”  

Nästa nivå är att beskriva vilka känslor som fanns vid de olika händelserna:  

”Ja, att man ju får ventilera både tankar och känslor för olika situationer man 

varit med om.” 

Den högre nivån handlar om att reflektera och påbörja en bearbetning av händelsen för att 

sedan eventuellt gå vidare och söka professionell hjälp.  

”Debriefing för mig betyder att få tid att reflektera över vad som hänt i en 

krissituation eller i en jobbig situation.” 

”Arbetet i sorg man har efter en situation som man har hamnat i, ja på något 

sätt tömma alla känslor som man har upplevt. Söka hjälp för att hantera den, att 

inte min hälsa drabbas.” 
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Behovet  

Flera deltagare hade inte varit med om någon debriefing. Då blev det naturligt att prata om 

arbetsmiljön i samband med stora operationer då det tillstöter komplikationer. En viktig del i 

arbetet är återkoppling. Många gånger undrar sjuksköterskorna hur det har gått för 

patienterna. Under intervjuerna framkom att en del av sjuksköterskorna inte kände till att de 

själva har möjlighet att ta initiativet till en debriefing. 

”Det behöver man göra då och då, inte bara när det händer en krissituation i 

vårat arbete. Att det finns hjälpmedel för oss i fall vi hamnar i en krissituation.” 

”Att vi behöver prata igenom det. Jag har i varje fall upplevelsen att bara det är 

någon som väcker tanken så försöker man från ledningens nivå att fixa det.”  

Framför allt efter mycket stressiga situationer, när något utöver det vanliga händer, upplevs 

behovet av rutiner för debriefing som stort. Annars finns det risk att sjuksköterskorna lägger 

energi på att fundera över vad som hänt oavsett om det varit positivt eller negativt istället för 

att kunna gå vidare. 

 Utbildningen har ändrats mer mot omvårdnad vilket gör att man har ett annat förhållningssätt. 

Det i sin tur gör att sköterskorna ställer högre krav på stöd i arbetet. 

”Ja, jag tror att det är definitivt viktigt och jag tror att behovet ökar. Förut 

lärde man sig att vara tuff på operation att det var allmänt accepterat, men så 

arbetar vi inte idag.” 

Erfarenheter 

En del sjuksköterskor tycker att debriefing förekommer alldeles för sällan. De intervjuade 

tycker att det är viktigt att få möjlighet att prata om vad som har hänt, att starta en dialog om 

vad som gick bra och inte, för att sedan kunna förbättra samarbetet. En del sjuksköterskor 

kände att de hade gjort något fel eller något som hade påverkat dem. Överlag ansåg de 

intervjuade att det var mycket nyttigt för alla inblandade som var med. En annan erfarenhet 

var att man inför gruppen fick strukturera ett antal frågor och berätta hur man upplevt en 

situation och vilka funderingar man hade. 

Andra situationer med positiva erfarenheter var när sjukhusprästen kom efter en svår händelse 

då ett barn avlidit under operationen.  
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”Då kom sjukhusprästen och pratade med oss efteråt. Det var helt fantastiskt. 

På nåt vis kändes det som han knöt ihop säcken åt oss. Det var som om han 

satte struktur på det, gjorde att man kunde gå vidare.” 

Andra positiva erfarenheter var att många olika frågor och tankar kommer upp i gruppen. 

Återkopplingen efter en incident kan innebära att motsättningar kan lösas upp mellan olika 

yrkeskategorier. Genom diskussioner kan debriefing öka förståelsen mellan olika 

personalkategorier. 

”Återkoppling efter en incident tror jag gör att barriären mellan yrkes-

kategorier kan lösas upp lite och ökar förståelsen för varför man agerar i akuta 

situationer. Det gäller att jobba över gränserna vid ett trauma.” 

För en del av sjuksköterskorna finns det inget negativt med debriefing, förutsatt att man kan 

”spelreglerna” och dessutom har en bra ledare som kan leda debriefingen, annars kan det 

istället bli en frustration för personalen. De negativa erfarenheterna som finns utgår främst 

från när någon har känt sig utpekad som syndabock. Vidare när någon som leder debriefingen 

inte har kompetens för det. 

”Det kan nog vara risken, att kasta skuld på någon. Det kan bli lite grann av en 

pajkastning varför man gjorde si eller varför gjorde du så? Det är nog bra att 

det finns någon som har kunskapen om just utförandet av debriefing som är med 

och styr.” 

”Man kanske kan känna sig utpekad. Likaväl som det kan vara positivt kan det 

vara negativt att får reda på att du skulle klivit fram och inte stått tillbaka och 

varför gjorde du si eller så.”  

Debriefing används inte regelbundet på avdelningen. Det finns idag inga skrivna eller 

oskrivna rutiner om när den ska användas. Om någon enskild vill ha en debriefing så bjuds 

andra in att delta. Närvaron är frivillig. Det finns ingen som har ett övergripande ansvar för att 

samordna vid en debriefing.  

När något oförutsett inträffat på avdelningen har man vid behov samlats och gått igenom 

fallet i någon form av återkoppling. Vad som fungerade bra och vad som skulle kunna göras 

bättre i teamet på operationssalen diskuterades vid dessa samlingar.  
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”Jag tror att man behöver en debriefing på en planerad operation som går helt 

tokigt.” 

 ”Skönt att få ventilera vad som har hänt, alla känner ju kanske så här att 

gjorde jag nånting fel eller gjorde jag nånting som hade påverkat. Bra att lösa 

upp sådana knutar.”  

Samtliga som intervjuades ansåg att det borde vara en regel att debriefing genomförs 

regelbundet efter stora trauman. Många gånger hinner man inte få den information som ska 

ges vid trauman. Svårigheterna ökar dessutom i dessa situationer i och med att det finns 

mycket personal inne på operationssalen. Även planerade operationer som pågått länge och 

som resulterat i flera svårigheter kan innebära ett behov av att teamet träffas och pratar 

igenom fallet. 

”Jag tror att de görs bara när man kräver det. Så fort du hamnar i en sådan 

situation måste man söka eller be att alla som var med ska mötas en eller två 

dagar efter.” 

”Inte regelbundet. Men jag har upptäckt att det finns en väldig efterfrågan. Det 

har varit några situationer här nu det senaste året som vi har haft debriefing 

och som har varit väldigt bra.” 

Förbättringar 

Generellt gäller att de intervjuade saknar tydliga rutiner för när debriefing ska användas och 

hur det ska gå till samt vilka som ska delta. Här är avsaknaden av tydliga regler och rutiner 

uppenbar. En skriven rutin är viktig på avdelningen och den ska följas av alla. Viktigt är 

också att en kultur skapas som går ut på att alla inom avdelningen hjälper varandra vid särskilt 

jobbiga situationer. 

”Det blev lite macho-jargong. Vi kom aldrig åt känslan. Det här är jätteviktigt, 

det här måste vi prata om och det här är riktiga känslor och vi måste hjälpa 

varandra. ” 

”Att man ska ha en rutin och att det ska ges utrymme och det ska aldrig 

ifrågasättas.”  

Vidare anser man att några nyckelpersoner på varje avdelning bör ha gått en utbildning i 

debriefing. Dels så att de kan informera övrig personal och dels att de kan gå in som ledare 
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vid genomförandet. Dessa ledare utesluter inte chefernas ansvar att själva vara uppmärk-

samma på behovet av debriefing. Alternativt att ha någon eller några resurspersoner inom 

sjukhuset med utbildning och erfarenhet att leda en debriefing. 

”Jag tror att man i varje fall ska ha två utbildade (som leder) jag tror man kan 

göra skada om man går in och det blir tokigt, någon som kan sprida kunskapen 

och lära andra.” 

I vissa fall känner kirurg eller narkosläkare ett ansvar för att leda en debriefing. Eftersom de 

är en del i processen bör den i vissa fall ledas av någon annan. Dessutom bör det finnas någon 

som ansvarar för att dokumentera vilka som är med vid de operationer som kräver debriefing 

och vilka som ska kallas. 

Ytterligare förslag till förbättringar är att två gånger per år informera om vilka möjligheter 

som kan erbjudas från sjukhuset vad gäller krishantering och vad som förväntas av 

medarbetarna i samband med en kris. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Sammanfattning 

Resultatet visar att debriefing uppfattas som en viktig del i arbetet, både som avlastning vid 

större trauma och för att utveckla verksamheten. Den uppfattas som ett sätt att reducera 

stressen i arbetet. Detta trots att litteraturen inte entydigt pekar på det. Skriftliga rutiner 

önskas av personalen. Inte minst för att tydliggöra när debriefing ska användas och vilka delar 

som ska finnas med. För att samordna debriefingverksamheten bör två interna ledare utbildas 

som ska agera både som utbildare och ledare. Dessutom bör en eller två externa resurser 

knytas till avdelningen med lämplig kompetens. Dessa åtgärder tillsammans bör kunna 

förbättra arbetsmiljön genom en reducering av stressen. 

Betydelse för individen 

Syftet med intervjufrågan ” vad betyder debriefing för dig” var att få en bild av hur man 

uppfattar fenomenet debriefing. Här fanns inga rätt eller fel svar. I litteraturen finns många 

definitioner på ordet vilket speglar lite av den förvirring som finns när effekterna av 
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debriefing ska utvärderas. Det är därför en viktig pedagogisk fråga att lära personalen vilka 

olika typer av debriefing som finns för att de sedan ska ha rimliga förväntningar. 

Samtliga av de intervjuade upplevde att debriefing var mycket värdefullt i samband med stora 

trauman och oförutsedda händelser under operationer. Något som generellt styrks i flertalet 

rapporter, se exempelvis Robinson & Mitchell (1993). 

Det upplevdes som en möjlighet att under särskilt avsatt tid få ventilera tankar och känslor 

omkring vad man har varit med om vid ett stort trauma.  Ett unikt tillfälle där de som varit 

med träffades och i efterhand gick igenom vad som hänt. Ett sådant möte, en så kallad 

informell debriefing, är i de flesta fall tillräcklig för individen och extern hjälp kanske inte 

behöver utnyttjas (Sivertson 1993). 

Behovet    

En viktig del av debriefing är att på ett tydligt sätt ”markera” när gruppen har gått igenom en 

psykiskt påfrestande händelse genom att också träffas fysiskt.  Detta för att deltagarna inte ska 

gå och fundera och ”älta” händelsen. Här ser de intervjuade det som självklart att det finns 

skrivna rutiner på avdelningen som alla ska följa. Detta ligger i linje med Dyregrovs modell 

för debriefing (Dyregrov 2003). 

Behovet att möta patienter via samtal före ett kirurgiskt ingrepp för att garantera en trygg och 

säker vård (Riksföreningen för operationssjukvård 2008) är ett sätt att arbeta på som många 

saknar i sin profession idag. Många saknar också någon form av återkoppling i samband med 

stora operationer. Här skulle en informell debriefing fylla en funktion för en bättre 

arbetsmiljö. 

Ett annat, mer diffust, behov som framkom under intervjuerna var behovet av någon form av 

uppföljningsmöten. Dessa hade inget direkt med debriefing att göra utan var ett mer 

organisatoriskt möte där verksamhets- och organisatoriska frågor gicks igenom. Någon 

intervjuperson föreslog att debriefing skulle genomföras två gånger per år. Mera, enligt 

Dyregrov (2003), räddningsteknisk orienterad debriefing som fokuserar på utvärdering av 

roller och funktioner, aktiviteter, procedurer, och utrustning. Anledningen att den här typen av 

möten kom fram under intervjun var troligen att det allmänt råder en osäkerhet om vad 

debriefing egentligen är (PKL-gruppen 2010). 
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Positiva och negativa erfarenheter  

I olika sammanhang under intervjuerna poängteras vikten av att ha en bra ledare. Gärna någon 

med både erfarenhet, förståelse och utbildning inom området. När personer med lång 

erfarenhet av krishantering medverkar upplevs det som mycket positivt. Exempelvis en 

sjukhuspräst eller beteendevetare som bidrar med både erfarenheter och en professionell 

struktur på mötet.   

En viktig roll en ledare har är att motarbeta situationer där olika personalgrupper skyller på 

varandra. För att det ska bli en bra debriefing fordras inte enbart bra egenskaper hos ledaren 

utan även en trygg grupp (Larsson 1999). En sådan karakteriseras förutom av trygghet även 

av respekt, förtroende för övriga i gruppen och tolerans. Syftet med debriefing är inte att 

förebygga PTSD (Post Traumatiskt Stress Syndrom) utan att lägga stressande händelser 

bakom sig och att stärka gruppsammanhållningen, enligt Hammarlund (2012). För att 

reducera negativa effekter i gruppen krävs även att ledaren har empati, kunskap om 

gruppdynamik och hög stresstolerans. Andra faktorer som gör en bra debriefing är ett öppet 

klimat i gruppen där var och en får säga sitt, där ingenting är rätt eller fel. Stödet från 

ledningen i organisationen är också en viktig del för att en debriefing ska bli bra (Larsson 

1999).   

Förbättringar 

Behovet av att en ledare i debriefing ska vara utbildad är tydligt bland de intervjuade. Risken 

finns annars att mötet gör mer skada än nytta. Även behovet av två ledare nämns, där den ena, 

i enlighet med Dyregrov (2003), har huvudansvaret och den andra assisterar, genom att 

exempelvis vara uppmärksam på de personer som kan behöva extra hjälp. Dessutom kan det 

vara värdefullt att diskutera erfarenheterna med någon efteråt (Dyregrov 2003).  

Information och utbildning om debriefing är naturligtvis viktigt för att få den att fungera. Det 

är dock klart att alla personalkategorier inte är odelat positiva. Nedanstående citat beskriver 

problematiken: 

”Det är endast sjuksköterskegruppen som anser att utbildning i debriefing kan 

göra individen bättre mentalt förberedd för kritiska situationer, medan de övriga 

grupperna ställer sig mer tveksamma till detta. Överlag har sjuksköterskorna, på 

dessa frågor, en mer positiv inställning till debriefingens effekt jämfört med 

undersköterskor och läkare.” (Hagald 1996, s.12) 
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Ovanstående resonemang stärks av intervjuerna. Anledningen till att det endast gäller gruppen 

sjuksköterskor är osäkert.   

En annan viktig fråga som dock inte kom fram under intervjuerna är frågan om sekretess. 

Frågan nämndes i samband med de informella samtal med andra kollegor som blivit resultatet 

av valet av uppsatsämne. Under en debriefing presenteras en mängd sekretessbelagd 

information från olika personalgrupper. En samlad bild presenteras som var och en av 

deltagarna inte annars skulle ha fått. Kravet på sekretess kanske blir ännu större än vanligt. 

Här finns annars en uppenbar risk att personalen får ett uppdämt behov av att ”prata av sig” 

vilket sedan resulterar i att tankar och känslor kanske förs vidare till anhöriga och vänner 

istället för till berörda kollegor. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är detta 

förbjudet. 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har valts i den här uppsatsen för att belysa operationssjuksköterskornas 

uppfattning om debriefing inom akutsjukvården. Det innebär att tolka och försöka förstå 

innebörden av ett fenomen som i det här fallet är sjuksköterskornas uppfattning om 

debriefing. Frågor som giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet blir viktiga att 

belysa och inte som i fallet med en kvantitativ studie som fokuserar på att analysera 

frekvenser och proportioner (Lundman & Graneheim 2012). Då studien ska belysa 

sköterskornas uppfattning om fenomenet debriefing styr syftet med studien också valet av 

forskningsmetod (Forsberg & Wengström 2008).  

Någon vecka innan intervjuerna fick informanterna brev med studiens syfte och riktlinjer 

samt vad som gällde angående anonymitet. I början av intervjuerna försäkrade sig författaren 

om att de förstått informationen och att ingen obehörig kommer att få tillgång till intervjuerna. 

Dessutom informerades de om att intervjuerna kunde avbrytas när som helst (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

 Författaren var väl känd för informanterna och bakgrundsinformation, i form av syftet, var 

lätt att beskriva då fenomenet debriefing är allmänt känt. Fler av situationerna är dessutom 

självupplevda. 

Giltighet innebär att resultatet av intervjuerna ska lyfta fram de karaktäristika som är typiska 

för det som ska beskrivas. Resultatet av intervjuerna bedömdes sedan av en forskarkollega hur 

väl kategorierna beskrev fenomenet ”uppfattning om debriefing”.  Det kallas också för 
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validering av experter och är ifrågasatt av olika forskare eftersom upplevelser av verkligheten 

alltid är beroende av de subjektiva tolkningarna menar Sandelowski (2000). Jämför även med 

uttrycket ”Sanningen bor i betraktarens ögon” (Shalit 1983).  

Tillförlitlighet betyder att forskaren noggrant verifierar sina ställningstaganden under hela 

forskningsprocessen. Genom varje steg i analysarbetet har forskaren tillsammans med en 

forskarkollega reflekterat över olika möjliga tolkningar och abstraktionsnivåer (Lundman & 

Graneheim 2012). Syftet har hela tiden varit i fokus under analysen.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper 

eller situationer (Polit & Beck 2010). Slutligen är det dock läsaren som ska avgöra om 

resultatet är överförbart till andra grupper. Överförbarheten bedöms stor då möjligheten att 

inom akutsjukvården hamna i motsvarande situationer, oavsett klinik, är uppenbar. 

Forskarens delaktighet är given i en kvalitativ undersökning (Lundman & Granheim 2012). 

Det innebär att resultatet av studien inte kan ses som oberoende av forskaren, utan det är en 

del i ett samspel under hela intervjuen. Men kanske framförallt under tolkningsfasen då 

förförståelsen och möjligheten att prova olika tolkningsmöjligheter med ytterligare någon 

person kan bidra till fler eller annorlunda kategorier. Dessutom ökade förförståelsen ju fler 

som intervjuades. Detta samtidigt som förförståelsen innebär en risk i form av feltolkningar 

eller helt missade tolkningar. Praktiskt innebär det att i samband med analysen kan förut-

fattade meningar avgöra hur resultatet tolkas. 

En svaghet i uppsatsen är att provintervjuen blev en ”vanlig” intervju. Det visade sig sedan 

under intervjuerna att frågan vad en psykologisk debriefing är borde ha utvecklats ännu mer.  

Med ökad förståelse har det framkommit betydelsen av att ännu mer noggrant definiera 

begreppet. Dyregrov (2003) beskriver att debriefing används i de flesta fall som beskrivning 

av alla samtal och möten som sker efter en krishändelse. Det innebär att det blir svårt att 

förstå vad en debriefing egentligen innebär. Betoningen har legat på de intervjuades 

uppfattning om debriefing. En ännu mer utvecklad diskussion om definitionen av debriefing 

hade varit värdefull. Samtidigt som denna insikt är en del av processen och svårligen kan 

skyndas på. I övrigt fungerade intervjumallen bra. 

En annan svaghet är att författaren genomförde studien ensam. Dock har olika frågeställningar 

under arbetets gång diskuterats med andra externa och interna personer.  
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En styrka i uppsatsen är förförståelsen hos författaren, enligt tidigare resonemang. Den har 

gett möjlighet till en djupare förståelse och ny kunskap. Styrkan är också den öppna 

frågeställningen. Den har möjliggjort att olika aspekter på debriefing har framkommit.  

En enkätstudie med kvantitativ forskning skulle ha kunnat genomföras som ett alternativ om 

syftet hade varit att belysa hur många som har en viss uppfattning eller hur vanligt något är.  

Syftet med denna studie var dock att ta reda på hur debriefing uppfattas av operationssjuk-

sköterskor. En kvalitativ studie ger mer detaljerad och djup beskrivning av fenomenet 

debriefing (Olsson & Sörensen 2011). 

SLUTSATS 

De intervjuade operationssjuksköterskorna uppfattar debriefing som ett viktigt bidrag i 

arbetet, både vad gäller att utveckla verksamheten och att avlasta sjuksköterska vid större 

trauman. Även om effekten av debriefing inte är entydigt positiv enligt litteraturen uppfattar 

personalen att metoden reducerar olika typer av stress. Enligt sjuksköterskorna behöver 

skriftliga rutiner utarbetas för användning av debriefing. Ytterligare en slutsats blir att 

avdelningen bör bygga upp en mindre kompetensgrupp för debriefing. Kärnan i den bör vara 

två utbildade debriefingledare som både kan agera ledare och utbildare. En eller två externa 

resurser bör dessutom knytas till verksamheten. Ett perspektiv på debriefing där man 

diskuterar ekonomi blir en dimension ytterligare. Speciellt viktigt är detta i tider av 

nedskärningar.  

Det förväntade resultatet av användning av debriefing kan vara förbättrad arbetsmiljö, 

reducerad stress, mindre personalomsättning och bättre trivsel på arbetsplatsen, enligt de 

intervjuade operationssjuksköterskorna. 

  



26 
 

 

REFERENSER 

Arbetsmiljöverket (2009).  Arbetsmiljön 2009: The Work Environment. 

Armstrong, K., O´Callahan, W. & Mannar CR: Debriefing  (1991). Debriefing red cross 

disaster: The multiple stressor debriefing model. Journal of traumatic stress 4:581-593  

 

Dyregrov, A. (2003). Psykologisk debriefing. Lund: Studentlitteratur 

Everly, G.S., J:r & Mitchell, J.T. (2001) . Critical Incident Stress Debriefing: An Operations 

Manual for CISD, Defusing and other group Crisis Intervention Service. Ellicott City, MD: 

Chevron Pub. 

Flemming, K. (1998). Asking answerable questions. Evidence - based nursing, sid 36-37. 

Forsberg, C. & Wengström,Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Halpern, J.,Gurevich, M., Schwartz, B. & Brazeau, P. (2009). What makes an incident critical 

for ambulance workers? Emotional outcomes and implications for intervention. Work & 

Stress, 23;2, 173 - 189 

Hammarlund, C-O. (2001/2012). Bearbetande samtal. Stockholm: Natur och kultur. 

Kaplan, Z., Iancu, I., Bodner, E. (2001). A review of debriefing after extreme stress. 

Psychiatric Services 2001; 10.1176/appl..ps.52.6.824 

 

Kvale.S. & Brinkmann.S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kälvemark Sporrong, S. 2007. Ethical Competence and Moral Distress in the Health Care 

Sector. A Prospective Evaluation of Ethic Rounds. Acta Universitatis Upsaliensis. Digital 

Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 224. 67 

pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-6797-5 

Larsson,G., Tedfeldt, E-L. & Andersson, (1999). Conditions Affecting Experiences of the 

Quality of Psychological Debriefing: Preliminary Findings from a Grounded Theory Study. 

International Journal of Emergency Mental Health, 1, 91-97 

 

Lundman, B & Hällgren-Graneheim, U. (2012) ur Granskär.M.,Höglund-Nilsen.B. Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur 

Mitchell, J.T (1996). Critical Incident Stress Debriefing (CISD). Hämtad 2013-01-20 från 

http://www.info-trauma.org/flash/media-e/mitchellCriticalIncidentStressDebriefing.pdf 

http://www.info-trauma.org/flash/media-e/mitchellCriticalIncidentStressDebriefing.pdf


27 
 

 

Norman, J. Tinglöf Smedberg, E.(2012) Debriefing och avlastningssamtal ur 

intensivvårdssköterskans perspektiv. D-uppsats. Karlstad Högskola  

Olsson, H & Sörensen, S.(2011) Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber  

Piquette, D.,Reeves, S. & Leblanc, V. (2009). Interprofessional intensive care unit team 

interactions and medical crises: A qualitative study. Journal of Interprofessional Care, 23; 3, 

273-285 

Polit,D., Beck, C. (2010). Essentials of Nursing Research. Philadelphia: Wolter Kluwer 

Robinson, R.C., Mitchel, J. T. (1993). Evaluation of psychological debriefings . Journal of  

Traumatic Stress, 6, 367-382   

Sandelowski, M. (2000) Whatever Happened to Qualitativ Description? Research in Nursing 

& Health, 23,334-340. 

Shalit,B. (1983). Konfliktens och stridens psykologi Stockholm: Liber Tryck 

Sievertson, T. (1993). Debriefing  –  En väg till bättre arbetsmiljö 

Örebro: Miljöpedagogik AB 

Svenska akademien (2006). Svenska akademiens ordlista över svenska språket  

Stockholm: Svenska akademien 

Svensson, A. & Fridlund, B. (2008). Experiences of and actions towards worries among 

ambulance nurses in their professional life: A Critical Incident Study. International 

Emergency Nursing. 16:35 – 42. 

Weisæt, L. (2005). Ledarskap i kriser. Stockholm: Försvarsberedningen 

 

Författningar, föreskrifter 

AFS 1999:7. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. Stockholm. 

Arbetarskyddsstyrelsen. Hämtad 2013-04-24 från www.av.se/dokument/afs/afs1999_07.pdf 

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag. Stockholm. Arbetsmarknadsdepartementet. Hämtad 2013-04-

20 från www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/ 

SFS 2003:460  Lag om etikprövning som avser människor. Stockholm. 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 2012-01-02 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-

460/?bet=2003:460 

http://www.av.se/dokument/afs/afs1999_07.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460


28 
 

 

SFS 2009:900 Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm. Justitiedepartementet. Hämtad 

2013-04-21 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/ 

 

Internet 

Codex (2013). Informerat samtycke. Hämtad 2013-04-20 från 

http://codex.vr.se/manniska2.shtml  

Hagald, E. (1996). IVA-personals syn på och behov av debriefing i nu befintlig 

debriefingorganisation. (FoU-rapport, nr 28). Boden: Vårdhögskolan. 

Johrén, A ( 2013) Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga 

psykisk ohälsa på jobbet. PM från Labora Konsultforum AB. Hämtad 2013-04-20 från 

http://www.hjarnkoll.se/Global/PDF%20ej%20tillg%C3%A4ngliga/Hj%C3%A4rnkoll_vinste

rMForebyggaOhalsa.pdf 

Riksförening för operationssjukvård.(2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård. Hämtad 

21 april 2013 från  http://www.seorna.com/media/31056/kompbeskrivning.pdf  

Västra Götalandsregionen, PKL-gruppen (2010). Debriefing – en genomgång. Hämtad 20 

april 2013 från http://www.vgregion.se 

 

 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.hjarnkoll.se/Global/PDF%20ej%20tillg%C3%A4ngliga/Hj%C3%A4rnkoll_vinsterMForebyggaOhalsa.pdf
http://www.hjarnkoll.se/Global/PDF%20ej%20tillg%C3%A4ngliga/Hj%C3%A4rnkoll_vinsterMForebyggaOhalsa.pdf
http://www.seorna.com/media/31056/kompbeskrivning.pdf
http://www.vgregion.se/


29 
 

 

      BILAGOR 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap   Bilaga 1 

     Uppsala 2012-12-13

  

Till dig som verksamhetschef 

 Under vårterminen 2013 kommer jag att skriva en c-uppsats med titeln ”Vilken betydelse har 

debriefing inom akutsjukvården”?  Avsikten är bland annat att göra semistrukturerade 

intervjustudier. För att få ett relevant material behöver jag därför intervjua cirka fem 

sjuksköterskor.  

Intervjuerna, som tar cirka 30 minuter, kommer att bandas och jag är den enda som kommer 

att ha tillgång till resultaten. Alla som ställer upp på intervjuerna kommer att vara anonyma. 

Sjuksköterskorna som ska intervjuas bör ha jobbat minst fem år inom akutsjukvården och ha 

erfarenhet av trauma. 

Min fråga är nu om du godkänner att jag tar kontakt med fem sjuksköterskor från central-

operation angående intervjuerna? 

Urvalet gör jag mot bakgrund av mina erfarenheter som sjuksköterska på centraloperation. 

Tack på förhand! 

Ingrid Eklund 

Operationssjuksköterska 

ingrid.eklund@akademiska.se Tel. 070-2299081 

Handledare Anna Höglund (anna.hoglund@crb.uu.se) 

mailto:ingrid.eklund@akademiska.se
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap   Bilaga 2 

 

    Informationsbrev till informanter  

    Uppsala 2012-12-13                                              

 

Till dig som sjuksköterska inom akutsjukvård på centraloperation 

 

Under våren 2013 kommer jag att skriva en c-uppsats vid Uppsala universitet. Uppsatsens 

syfte är att undersöka ”vilken betydelse har debriefing inom akutsjukvården”. 

Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer som är semistrukturerade. Till det 

behöver jag fyra till sex intervjuer med sjuksköterskor som har arbetat minst fem år inom 

akutsjukvård på centraloperation. 

Deltagandet kommer självklart att vara frivilligt och kan avbrytas när som helst. Varje 

intervju kommer att ta cirka 30 min och sker under v. 4 – 6. Tid och plats bestämmer vi 

tillsammans. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en bandspelare och sedan 

transkriberas. Materialet kommer att vara konfidentiellt och förstörs efter bearbetning.  

Vid frågor kontakta mig per telefon eller e-post 

Ingrid Eklund 

Operationssjuksköterska 

Tel. 070-2299081 

ingrid.eklund@akademiska.se 

Handledare 

Anna Höglund 

anna.hoglund@crb.uu.se 

mailto:ingrid.eklund@akademiska.se


31 
 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

2013-01-20 

 

”Vilken uppfattning har operationssjuksköterskor om debriefing inom akutsjukvården”?     

 

1. Presentation av intervjuare, bakgrund och syfte. 

 

2. Vad betyder debriefing för dej? 

 

3. Har du själv varit med om DB? I så fall, hur många gånger? 

Vad tyckte du om den? 

 

4. Används DB regelbundet inom avd? 

I så fall, vid vilka situationer sker det? 

Hur brukar den vara upplagd? Längd? 

 

5. Kan du ge exempel på en situation som du anser kräver DB? 

 

6. Hur anser du att DB påverkar personalen? 

 

7. Vad anser du om behovet av debriefing för operationssköterskor? 

 

8. Förslag till förbättringar av DB? 

 

 

 

 

 

 

 


