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SAMMANFATTNING 

 

Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska 

händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även 

påverka kvalitén på vården. Psykosociala arbetsmiljöbelastningar förekommer i hög grad 

och sjuksköterskor inom akutsjukvård är högrepresenterade inom sjukskrivningsstatistiken 

i Sverige. Att arbeta nära svårt sjuka patienter som genomgår svåra psykiska trauman kan 

påverka sjuksköterskan negativt och en akut sekundär stress kan uppstå. Sekundär 

traumatisk stress (STS) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är två former av 

ångestsyndrom som kan uppkomma efter att individer upplever, deltar eller bevittnar en 

emotionell traumatisk händelse. Forskning visas på förekomsten av både STS och PTSD-

symtom hos sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar vilket skulle kunna vara 

relaterat till prevalensen av traumatiska händelser. Avlastande samtal och psykologisk 

debriefing är exempel på två former av strukturerade samtal som visat sig effektivt som 

stöd efter traumatiska händelser för sjuksköterskor. 

 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors psykologiska reaktioner och behov 

efter traumatisk händelse i arbete på akutmottagning. Detta med inriktning på 

avlastande samtal och psykologisk debriefing och vilka hinder som finns för 

genomförande i verksamheten.  

  

Metoden som använts var av kvalitativ design. Datainsamlingen skedde via fysiska, 

semistrukturerade intervjuer med nio sjuksköterskor som var yrkesverksamma på två 

akutmottagningar i Mellansverige. Resultatet analyserades genom latent innehållsanalys.  

 

Resultatet presenterades i tre teman med åtta underteman. De teman som framkom var: 

Individen, Behov och Organisation. Den personliga och professionella erfarenheten 

upplevdes ha betydelse för hur sjuksköterskor reagerar på samt hanterar traumatiska 

händelser. Detta påverkade i sin tur det upplevda behovet av stöd. Även socialt stöd i form 

av kollegor och vänner var komponenter som påverkade upplevelsen av behovet. 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde ett behov av strukturerat samtal så som 

avlastande samtal efter traumatisk händelse, främst med inriktning på fakta och bekräftelse 

kring händelsen. Organisatoriska hinder försvårade möjligheten till avlastande samtal och 

psykologisk debriefing. 

 

Slutsatsen var att behovet av stöd i form av avlastande samtal och psykologisk debriefing 

efter traumatisk händelse på akutmottagning var en individuell upplevelse som påverkades 

av en rad olika faktorer. Sjuksköterskan som individ har olika behov av samtalsstöd efter 

traumatisk händelse baserat på tidigare privata och professionella erfarenheter. Fakta och 

bekräftelse kring händelsen framträdde som viktiga för att lättare kunna hantera och 

bearbeta traumatiska händelser. De flesta informanter upplevde ett behov av strukturerat 

samtal efter en traumatisk händelse och majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att det 

generella behovet av samtal efter en svår händelse var stort. Strukturen i avlastande samtal 

tilltalade informanterna mer jämfört med strukturen i psykologisk debriefing som 

upplevdes för komplex. Studien belyser ett behov hos sjuksköterskorna som organisationen 

inte möjliggör då det förekommer brister i form av tid, resurser, ledarskap och rutiner.  

 

Nyckelord: avlastande samtal, hinder, psykologisk debriefing, sjuksköterskans upplevelse, 

sjuksköterskans behov, traumatisk händelse. 

 



ABSTRACT 

  
In the work at an emergency department, nurses are regularly exposed to traumatic events. 

This can adversely affect both mental and physical health and affect the quality of care. 

Psychosocial work environment loads occur to a large extent, and nurses in emergency 

health care are highly represented in the sick leave statistics in Sweden. Working close to 

severely ill patients who undergo severe psychological trauma can adversely affect the 

nurse and an acute secondary stress can occur. Secondary traumatic stress (STS) and post-

traumatic stress disorder (PTSD) are two forms of anxiety disorder that can occur after 

individuals experience, participate or witness an emotional traumatic event. Research is 

shown on the presence of both STS and PTSD symptoms in nurses working at emergency 

clinics which could be related to the prevalence of traumatic events. Defusing and 

psychological debriefing are examples of two forms of structured conversation that’s been 

proved effective as support for traumatic events for nurses. 

  
The aim of the study was to investigate the emergency department nurses' psychological 

reactions and needs after a traumatic event. This with a focus on defusing and 

psychological debriefing and what barriers that may exist for implementation in the 

working environment. 
  
The method used was of qualitative design. The data was collected through physical, semi-

structured interviews with nine nurses who were working at two emergency departments in 

central Sweden. The data was analyzed by latent content analysis. 
  
The result was presented in three themes with eight sub-themes. The emerged themes 

were: The Individual, Needs and Organization. The personal and professional experience 

felt to be of importance for how nurses react to and handle traumatic events. This affected 

the perceived need for support. Also, social support such as colleagues and friends were 

components that influenced the experienced need. Most of the nurses experienced a need 

for structured conversations such as defusing after a traumatic event, mainly focusing on 

facts and confirmation of the event. Organizational barriers obstructed the possibility of 

defusing and psychological debriefing. 
  
The conclusion was that the need for support such as defusing and psychological 

debriefing after traumatic event in work at emergency department was an individual 

experience impacted by numerous various factors. The nurse as individual has various 

needs of support conversations after a traumatic event based on earlier private and 

professional experiences. Facts and confirmations about the event appeared to be important 

in order to be able to handle and process traumatic events more easily. Most of the nurses 

experienced that the general need for conversations after a traumatic event was substantial. 

The structure of defusing was more appealing to the informants compared to the structure 

of psychological debriefing, as it was regarded as too complex. The study illustrates a need 

of the nurses that the organization fail to meet. Deficiencies in time, resources, leadership 

and routines emerge. 
  
Keywords: defusing, barriers, psychological debriefing, nurse's experience, nurse's needs, 

traumatic event. 
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BAKGRUND 

 

Att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning 

 

För en akut sjuk patient är akutmottagningen ofta den första instans denne möter 

(Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2015). Sjuksköterskan står i första ledet och 

möter upp patienter med komplexa tillstånd och måste klara av att hantera en variation av 

olika händelser (Read & Jervis, 2013). I sjuksköterskans arbetsuppgifter på en 

akutmottagning ingår det att prioritera patientens behov av vård. Detta kan vara en 

utmaning i en högljudd och stressfylld miljö där inflödet av patienter är högt (Eriksson, 

Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2018). Arbetet innefattar att ofta utsättas för svåra och 

omvälvande upplevelser. Det är ett emotionellt krävande arbete och kräver ofta snabba, 

korrekta insatser från vårdpersonalen (Hansson, 2014). Psykiska påfrestningar är en del av 

arbetet för sjuksköterskan och även personal med kunskap och erfarenhet kan vid extrem 

psykisk påfrestning påverkas negativt (AFS, 1999:7).  

 

Konsekvenser av att utsättas för psykisk stress i arbetet som sjuksköterska 

 

För både kvinnor och män dominerar kvalificerade arbetaryrken sjukskrivningstalen. Inom 

vård och omsorg är sjukfrånvaron hög. Psykosociala arbetsmiljöbelastningar förekommer i 

hög grad samt även situationer med hot och våld och olika former av fysiska belastningar. 

Sjukskrivningsrisken för sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården är hög. År 2015 till 2016 

uppgavs 9877 akutsjuksköterskor vara sysselsatta i Sverige och antalet sjukfall som översteg 

14 dagar registrerade till 1875 under år 2015–2016. Detta gör kategorien till en av de med 

högst registrerad frånvaro under den perioden (Försäkringskassan, 2018). I en studie gjord av 

Dominquez-Gomez och Rutledge (2009) uppnådde 33 procent av sjuksköterskorna arbetande 

på akutmottagning alla kriterier för sekundär traumatisk stress (STS). I det långa loppet kunde 

detta riskera leda till konsekvenser i form av utbrändhet. Egidius (2019) menar att STS avser 

en traumatiserande stress hos vårdpersonal. När man arbetar nära patienter som upplever 

svåra psykiska trauman kan det påverka ens egna känsloliv och en akut sekundär stress kan 

uppstå. Det är alltså fråga om en sekundär traumatisering i förhållande till de trauman som 

patienter upplever. Även Duffy, Avalos och Dowling (2014) visar i sin studie på hög 

förekomst av symtom på STS hos sjuksköterskor arbetande på akutmottagning. Tre 

akutmottagningar undersöktes och 62–72 procent av sjuksköterskorna rapporterades ha STS 

på en diagnostisk nivå. Luftman et al. (2017) har påvisat att det föreligger en 27 procentig risk 

för sjuksköterskor arbetande på akutmottagning att utveckla posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD). Adriaenssens, De Gucht och Maes (2012) beskriver PTSD som en form av 

ångestsyndrom som kan uppkomma efter att individer upplever, bevittnar eller blir 

konfronterad med en emotionell traumatisk händelse. Sjuksköterskor inom akutsjukvård 

exponeras regelbundet för potentiellt traumatiska händelser och förekomsten av PTSD-

symtom har visat sig finnas i större utsträckning hos sjuksköterskor inom akutsjukvården än 

hos andra specialiteter. Detta kan vara relaterat till att prevalensen av traumatiska händelser är 

högre inom akutsjukvården. Dessa påfrestningar kan påverka både den psykiska och fysiska 

hälsan negativt hos sjuksköterskan och kan även påverka kvalitén på vården.  
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Traumatisk händelse 

 

Enligt Cullberg och Krantz (u.å) kommer ordet trauma från det grekiska ordet sår. Trauma 

innebär att människokroppen påverkas av yttre faktorer eller händelser som ger övergående 

eller kvarstående men. Det finns olika former av fysiska trauman och vanligen syftar det 

till den mekaniska kraften mot människokroppen vid exempelvis olyckor eller misshandel. 

Ett trauma kan även vara psykiskt. En händelse som chockar individen eller är smärtsam 

själsligt, utgör en psykisk påverkan vilket utgör ett psykiskt trauma. Lurie (2009) beskriver 

att ett psykiskt trauma kan leda till psykiska, fysiska och sociala konsekvenser för 

individen och att detta förekoms från en traumatisk händelse. Begreppet traumatisk 

händelse definieras som en stark, plötslig händelse som innefattar ett hot mot den egna 

integriteten gällande den egna personen eller någon annan. Cullberg (2003) definierar en 

traumatisk händelse som individens psykiska situation vid en yttre händelse som är av den 

grad att individens existens, identitet och tillvaro påverkas. Den traumatiska krisen kan 

beskrivas dels utifrån vilket typ av trauma som orsakat krisen och dels utifrån händelsens 

personliga betydelse. Adriaenssens et al. (2012) menar att de händelser som sjuksköterskor 

inom akutsjukvård rapporterade som mest traumatiska var att hantera plötslig död eller 

återupplivning av barn eller unga, hantera patienter från bil- eller tågolyckor (avlidna eller 

överlevande), konfrontation med fysiska trauman och brännskador, hantera självmord hos 

patienter, hot och våld, oförmågan att ge en god vård, oförmågan att kunna hjälpa kroniskt 

sjuka patienter, att hantera anhöriga till patienter samt att möta barn som misshandlats.  

Buurman, Mank, Beijer och Olff (2011) kom fram till att hot och våld, självmord samt att 

se en patient lida var de händelser som främst orsakade traumatisk stress hos 

sjuksköterskor. 

 

Debriefing 

 

Många människor upplever det som givande att mötas i grupp efter en traumatisk händelse. 

Att möta människor som har upplevt samma händelse, dela med sig av perspektiv, sätta ord 

på känslor, få stöd och råd, bekräftelse samt att utveckla ett kollektivt perspektiv över 

händelsen. Begreppet debriefing har blivit ett uttryck för alla former av samtal som äger 

rum efter en traumatisk händelse. Detta försvårar förståelsen för den egentliga innebörden 

och formen av debriefing (Dyregrov, 2003). Inom delar av vården används termen 

debriefing många gånger för mindre formella sammanhang av samtal (Huggard, 2013). 

Vid debriefing diskuterar gruppen både det individuella och samspelta agerandet under 

händelsen. Både positiva och negativa aspekter lyfts upp för att kunna generera 

förbättringar i fortsatt arbete. En viktig aspekt med debriefing är att enskilda individer inte 

ska känna ansvar för eventuella misslyckanden under händelsen (Salas et al. 2008). För att 

debriefing i grupp ska fungera behöver det finnas en önskan samt motivation från 

deltagarna. Formen måste vara strukturerad, ha regler samt att det måste finnas respekt 

mellan deltagarna. Ledaren för debriefingen måste vara kunnig inom området och ha 

kunskap om krisreaktioner och gruppdynamik. Gruppdebriefing lämpar sig inte i den form 

av händelser då inverkan på individerna varit endast minimal. Om händelsen redan har 

diskuterats i andra former av samtal kan det vara svårt att motivera de involverade att delta 

i debriefingsamtal. Effekten av debriefing kan variera beroende på individerna som deltar. 

Individer upplever och reagerar olika på händelser. Det finns en uppfattning om att syftet 

med debriefing i första hand är att förebygga PTSD. Visserligen är detta en önskad effekt, 

men ses som orimligt att alla deltagare skulle uppleva denna effekt och är därav inte syftet 

med samtalet. Exempel på två strukturerade former av debriefing är avlastande samtal och 

psykologisk debriefing (Dyregrov, 2003). 
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Avlastande samtal 
 

Avlastande samtal eller defusing som det även kallas, är ett kortare (maximalt 90 minuter), 

semi strukturerat samtal (Dyregrov, 2003). Avlastande samtal kan beskrivas som en metod 

för bearbetning av normala reaktioner på onormala händelser som inträffar på arbetsplatsen 

(Andersson, Tedfeldt & Larsson, 2009). Syftet är en distinkt intervention av den akuta 

känslomässiga stressreaktionen efter en svår händelse och samtalet brukar ske i nära 

anslutning till händelsen (Sandhu et al. 2014). Enligt Dyregrov (2003) bör detta gärna ske 

inom åtta timmar efter en händelse och skall omfattas av alla de som deltagit. Samtalet bör 

hållas i mindre grupper om sex till åtta personer om möjligt. Avlastande samtal fokuserar 

på att individen ska få sätta ord på tankar och känslor kring den inträffade händelsen, och 

att skapa en kollektiv kontakt. Dyregrov (2003) påpekar att det som skiljer avlastande 

samtal från psykologisk debriefing är själva strukturen i mötet, vilket stöds av Sandhu et al. 

(2014) som beskriver avlastande samtal som en mindre strukturerad samtalsform än 

psykologisk debriefing. Dyregrov (2003) uppger att i det tidiga stadiet har individerna ofta 

inte hunnit ta in alla känslor och intryck kring händelsen och kan ibland vara omtumlade 

eller chockade. Även förmågan till att ta in information är ofta reducerad. I detta stadie är 

det inte lämpligt att genomföra ett strukturerat debriefingsamtal så som psykologisk 

debriefing. Då är avlastande samtal är ett bättre alternativ. 

 

Dyregrov (2003) menar att strukturen i avlastande samtal är enligt följande fyra steg: 

Introduktion med syfte, motivation och regler. Utforskande med diskussion av händelsen, 

fakta, tankar, reaktioner och bedömning av behovet av yttre hjälp. Information om vanliga 

reaktioner, normalisering, råd. Avslutning med beslut kring eventuell vidare uppföljning. 

Den som leder det avlastande samtalet ska inte själv varit med under händelsen. Som 

ledare krävs ingen specifik utbildning, men förmåga att leda gruppen krävs. 
 

Psykologisk debriefing 
 

Psykologisk debriefing innebär en specifik form av strukturerad genomgång med en grupp 

som tillsammans upplevt en oväntad händelse som personer starkt berörts av. En form av 

gruppmöten för individer med normala reaktioner på onormala situationer. Metoden kan ha 

ett terapeutiskt värde men är inte en form av psykoterapi. Den rekommenderade 

gruppstorleken för psykologisk debriefing är åtta till tolv personer. Gruppen ska inte 

överskrida 15 deltagare och inte vara färre än fem. Samtalet tar cirka två till tre timmar och 

syftet är att sammanfatta varje enskild individs upplevelse och reaktioner för att ge en 

helhetsbild. Detta sker oftast några dagar efter händelsen då det inte ska ske för tätt inpå. 

Strukturen i psykologisk debriefing är enligt följande sex steg: Inledning med presentation, 

regler och syfte. Fakta med deltagarnas konkreta upplevelser uttryckta i turordning. 

Tankar från händelsen och efter händelsen, viktiga beslut och mental mobilisering. 

Sinnesintryck, försiktig genomgång kring reaktioner - känslomässiga, beteendemässiga och 

somatiska. Normalisering genom diskuterande av likheter i erfarenheter och reaktioner, 

information och råd. Avslutning sker genom sammanfattning av lärdomar och eventuellt 

planering av uppföljning. Vid behov kan uppföljning ske efter tre till fem veckor. Ledaren 

för detta bör ha professionell kompetens inom området (Dyregrov, 2003). 
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Effekten av avlastande samtal och psykologisk debriefing 

 

Andersson et al. (2009) menar att det finns fallgropar vid avlastande samtal. En risk är att 

individen eller gruppen fastnar i en så kallad offerposition och fokuserar för mycket på sin 

roll i händelsen och synen på sig själv. Samtidigt kan ett organiserat omhändertagande 

efter en traumatisk händelse i form av avlastande samtal medföra positiva aspekter. Några 

exempel är att ett tryggt socialt klimat kan etableras, individerna som varit inblandade i 

händelsen får tillgång till samma information samtidigt samt att det är ett tillfälle då empati 

och uppskattning kan ges mellan parterna. Även organisationen får möjlighet att tillvarata 

en eventuellt unik upplevelse och erfarenhet på ett systematiskt sätt.  

 

Sandhu et al. (2014) beskriver att debriefing kan vara en användbar strategi för att förbättra 

framtida liknande händelser och menar att det kan vara av vikt för att hjälpa 

vårdpersonalen med eftereffekterna av en svår situation. En studie av Clark och McLean 

(2018) angående behovet av debriefing efter hjärtstopp genomfördes på sjuksköterskor 

som arbetade inom kardiologi. Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns ett professionellt 

behov och ett personligt behov. Det professionella behovet bestod av att få möjligheten att 

lära sig och utvecklas av erfarenheten och det personliga av att få uppmuntran och bli 

bekräftad. Morrison och Joy (2016) visar på att sjuksköterskor på akutmottagningar uppger 

att formell debriefing anses vara ett givande verktyg för att hantera exempelvis 

återupplivning och dödsfall och minska risken för psykisk påverkan i efterförloppet av 

händelsen. Dominquez-Gomez och Rutledge (2009) visade på att deltagande i aktiviteter 

för stresshantering reducerade förekomsten av symtom associerade med STS. En 

systematisk översikt gjord av Couper, Samlan, Soar, Finn och Perkins (2013) stöttar 

användandet av strukturerad debriefing som utbildningsstrategi för att förbättra klinisk 

kunskap och yrkesskicklighet.  

 

Hinder för genomförande av avlastande samtal och psykologisk debriefing 
 

Clark och McLean (2018) identifierade barriärer som sjuksköterskor upplever för 

genomförandet av debriefing i verksamheten. Hinder för debriefing som påtalades var 

bristande kunskap kring debriefing, att hitta tiden samt bristande rutiner på arbetsplatsen 

för hur detta ska genomföras. Kunskap och tid som barriärer för genomförandet påtalas 

även av sjuksköterskorna i studien av Morrison och Joy (2016). Sandhu et al. (2014) visar 

också svårigheter för personal inom akutsjukvård att hitta tiden för genomförande av 

debriefing. Bacon (2017) påtalar vikten av stöd från sjuksköterskor i ledningsposition och 

att detta är en viktig komponent i hanteringen av traumatiska händelser för personal. Även 

i denna studie poängterades tiden som ett hinder för debriefing, då det uppgavs som svårt 

att kliva bort från verksamheten efter händelsen. 

 

Arbetsmiljöverket (AFS, 2015:4) 11§ påtalar att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att 

motverka ohälsa hos arbetstagaren i samband med arbetsuppgifter eller situationer som är 

starkt psykiskt påfrestande. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS, 2013:33) 12§, kap.2 ska 

krisstöd erbjudas till individer som drabbas eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa 

efter en allvarlig händelse. Detta kan ske genom exempelvis avlastande samtal eller 

psykologisk debriefing.  
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Teoretisk utgångspunkt 

 

Som teoretisk utgångspunkt har Antonovskys salutogena synsätt och modell en känsla av 

sammanhang (kasam) använts. Teorin kan ge en fördjupad insikt i att traumatiska 

upplevelser kan uppfattas och hanteras på olika sätt hos olika individer. Antonovsky 

(2005) menar att kasam påverkar hur människan reagerar i stressfyllda, påfrestande 

situationer.  

 

Människan ställs under sin livstid inför olika påfrestningar i livet, både fysiska, 

psykologiska och sociala. Hur kommer det sig att vissa människor som utsätts för 

påfrestningar i livet blir sjuka, medan andra människor som blivit utsatta för samma typ av 

påfrestande faktorer fortsätter att vara friska? Denna fråga inriktade sig den medicinska 

professorn i sociologi, Aaron Antonovsky (2005) på och myntade därefter det salutogena 

synsättet. Ordet salutogenes härstammar från latinets salus som betyder hälsa. Det 

salutogena perspektivet inriktar sig på det friska i människan och vad som krävs för att 

människan ska fortsätta upprätthålla hälsa i livet, till skillnad från det patogena synsättet 

som karaktäriseras av vilka faktorer som gör människan sjuk. Nyckelbegreppet i det 

salutogena perspektivet är kasam, som kan beskrivas som ett mätinstrument avseende 

vilken förmåga en människa besitter för att hantera motgångar i livet. En individs kasam 

utvecklas under barndomen för att sedan fluktuera mellan att tillfälligt hämmas eller 

stärkas under tonåren. Runt 30-års ålder stabiliseras kasam och individen bedöms då funnit 

sin identitet och roll. Kasam behöver dock inte vara konstant. Olika situationer som 

individen ställs inför i livet kan göra en tillfällig förändring i form av höjning eller 

sänkning av kasam. Antonovsky (2005) beskriver begreppet generella motståndsresurser 

som resurser som finns hos människor för att hantera påfrestningar i livet. Generella 

motståndsresurser kan exempelvis vara socialt stöd, ekonomi eller kulturell stabilitet. De 

tre centrala komponenterna som identifierar kasam är enligt Antonovsky (2005) 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Begriplighet beskrivs som den kognitiva komponenten och är likställt med en förståelse 

över tillvaron hos individer. Insikt och förståelse för situationen angående vad som händer 

och varför det hänt. Det är en social process där människors interaktion leder till utvecklad 

förståelse för varandra, vilket leder till en medvetenhet och begriplighet över situationen 

(Antonovsky, 2005). 

  

Hanterbarhet syftar enligt Antonovsky (2005) till att individen ska känna att det finns en 

möjlighet och resurser att kunna påverka sin situation. Resurser kan exempelvis vara 

individens egna resurser, som självförtroende och egenskaper eller externa resurser såsom 

exempelvis familj, vänner eller religion, vilket hjälper till att kunna bemöta utmaningar och 

påfrestningar. För att en individ ska kunna känna hanterbarhet måste individen förstå det 

inträffade (begriplighet) och kan därefter agera (hanterbarhet). Personen med en hög 

hanterbarhet känner sig inte orättvist behandlade i påfrestande situationer. 

  

Det tredje begreppet i kasam är meningsfullhet, vilket är den affektiva 

motivationskomponenten. Meningsfullhet syftar till i vilken grad tillvaron har en 

känslomässig mening. Vad som upplevs som meningsfullt är olika för olika individer, men 

grunden är att individen själv upplever meningsfullhet, trots att påfrestningen kan kännas 

svår. Svåra situationer återfinns i varje människas livsvärld men personer med hög 

meningsfullhet har områden i livet som engagerar dem samt en vilja att investera energi i 

det (Antonovsky, 2005). 
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Antonovsky definierar en känsla av sammanhang på följande sätt: 

 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investeringar och engagemang.” (Antonovsky, 2005, s. 46). 
 

Problemformulering 

 

Akutsjuksköterskor i Sverige ligger högt i statistiken för sjukskrivningar. I arbetar på 

akutmottagning utsätts sjuksköterskan regelbundet för traumatiska händelser vilket kan 

påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt hos sjuksköterskan och kan även 

påverka kvalitén på vården. Forskning visar på förekomst av både PTSD symtom och STS 

hos sjuksköterskor. Avlastande samtal och psykologisk debriefing har visat sig vara 

effektivt i hanteringen av traumatiska händelser både i ett individ- och organisatoriskt 

perspektiv men ter sig svårt att implementera i verksamheten. Därav är det av vikt att 

undersöka hur sjuksköterskor i arbete på akutmottagning reagerar psykiskt efter 

traumatiska händelser och vilka behov som uppkommer. Detta då i relation till avlastande 

samtal och psykologisk debriefing för att se om detta är verktyg som kan verka stödjande i 

hanteringen av traumatiska händelser. Det är även av vikt att undersöka vad det finns för 

hinder i verksamheten för implementering av detta.  

  
 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors psykologiska reaktioner och behov 

efter traumatisk händelse i arbete på akutmottagning. Detta med inriktning på avlastande 

samtal och psykologisk debriefing och vilka hinder som finns för genomförande i 

verksamheten.  

 

 

METOD 
 

Ansats 
 

För att besvara syftet har en kvalitativ induktiv ansats använts. Den kvalitativa metoden 

härstammar från den holistiska traditionen och inriktar sig på att studera individers levda 

erfarenheter från olika fenomen (Henricsson & Billhult, 2017). Priebe och Landström 

(2017) menar att induktiv ansats är att så förutsättningslöst som möjligt observera ett 

specifikt fenomen för att sedan beskriva detta på ett korrekt sätt. Utifrån insamlade data 

presenteras sedan påståenden som berör det studerade fenomenet. 

 

Design 
 

En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer har genomförts. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) karaktäriseras den kvalitativa forskningen av en närhet till 

fenomenet som undersöks, där en öppen interaktion mellan informant och forskare finns. 
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa forskningsintervjun söker förståelse 

från intressenten kring dess erfarenheter, synvinklar och levda livsvärld. 

 

Urval 
 

I kvalitativa studier är urvalet ofta litet, tio personer eller mindre, annars finns en risk att 

innebörden i fenomenet kan bli otydligt och försvårat. En variation i urvalet som 

exempelvis att inkludera både män, kvinnor och personer med olika arbetslivserfarenhet 

kan leda till olika perspektiv på det studerade fenomenet. Nyckeln i kvalitativa studier är 

att få största möjliga information från de få deltagarna som medverkar (Polit & Beck, 

2017). Målet för studien var att inkludera åtta till tio intressenter beroende på hur 

innehållsrika intervjuerna blev. Spridning mellan kön, ålder och erfarenhet hos 

intressenterna förelåg önskvärt. 

 

Inklusionskriterier 

 

I undersökande syfte innan det vetenskapliga arbetet påbörjades och inklusionskriterierna 

fastställdes, kontaktades fyra akutmottagningar i Mellansverige med en förfrågan om det 

förekom rutiner kring avlastande samtal och/eller psykologisk debriefing efter traumatisk 

händelse. Det dominerande svaret från samtliga var nej. Därav sattes det inget 

inklusionskriterie att studiedeltagarna tidigare skulle ha deltagit i avlastande samtal 

och/eller psykologisk debriefing, då det inte gick att undersöka i vilken struktur dessa i så 

fall skulle ha genomförts.  

 

I urvalet för studiens intressenter var inklusionskriterierna yrkesverksamma legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning och som inom arbetet upplevt minst en 

traumatisk händelse. Inklusionskriterierna för kliniker var akutmottagningar med vuxna 

som målgrupp inom den somatiska vården samt att godkännande för genomförande 

inhämtats från kliniken. 

 

Urvalsmetoder 

 

Urvalsmetoder som användes under processen var bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. 

Enligt Polit och Beck (2017) innebär bekvämlighetsurval att intressenter som uppfyller 

inklusionskriterierna väljs utifrån tillgänglighet. Bekvämlighetsurval fungerar väl när 

rekrytering av deltagare behöver ske från en viss organisation eller klinisk miljö. 

Rekrytering kan exempelvis ske genom att författarna skickar ut information och 

intressenter själva framträder och anmäler sitt intresse för deltagande i studien. 

Snöbollsurval används ofta som komplement till bekvämlighetsurval och innebär att 

deltagare i studien rekommenderar/tipsar om andra informanter som kan vara till värde för 

studien. 

 

Genomförande 

 

Urvalsprocessen i denna studie inleddes med ett bekvämlighetsurval gällande geografisk 

placering av akutmottagningar och fyra akutmottagningar inkluderades (vidare benämns 

dessa akutmottagningar med följande ett/två/tre/fyra. För att få tillgång till lämpliga 

deltagare i studien skickades ett informationsbrev (Bilaga A) samt blankett för medgivande 

från verksamhetschef (Bilaga B) ut till verksamhetscheferna på de fyra utvalda 

akutmottagningarna via e-post. Verksamhetscheferna på akutmottagning ett och två gav 
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skriftligt godkännande för genomförande av studien. Akutmottagning tre svarade inte på 

utsänd förfrågan trots upprepade försök till kontakt och akutmottagning fyra nekade 

tillstånd för genomförande relaterat till interna rutiner. Vid akutmottagning 1 fick vi 

maillistor från verksamhetschefen på samtliga sjuksköterskor. Därefter skickades 

forskningspersonsinformation (Bilaga C) ut via mail till totalt 90 sjuksköterskor. Av dessa 

90 sjuksköterskor var det tre intressenter som anmälde sitt intresse för att vara med i 

studien. Dessa tre kontaktades och inkluderades i studien. Godkännandet från 

verksamhetschef på akutmottagning två gavs på premissen över att rekrytering av 

intressenter fick ske självständigt utan att maillistor gavs ut. Detta på grund av att många 

studier genomfördes på deras klinik och förekomst av mättnad för intervjuer förelåg. Då 

maillistor inte utlämnats skedde urval genom personliga förfrågningar. Genom pågående 

specialistutbildning förekom vetskap om studiekamrater som arbetar på akutmottagning 

två. Tre studiekamrater tillfrågades därav om deltagande. Efter kontroll av att dessa 

intressenter passade inklusionskriterierna för studien inkluderades dessa tre. För att fylla 

informationsbehovet för studien användes avslutningsvis ett snöbollsurval. Två av de redan 

intervjuade intressenterna tillfrågade sammanlagt tre andra (från akutmottagning två) som 

passade inklusionskriterierna för studien. Efter kontakt med dessa tre intressenter 

inkluderades de i studien och antalet intervjuer för studien uppkom till totalt nio. 

Deltagande i studien var frivilligt och all data behandlades konfidentiellt och i enlighet 

med dataskyddsförordningen (Europarlamentet, 2016:679).  

 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck (2017) 

syftar tekniken till att författaren skall få relevant information och samtidigt ge deltagaren 

friheten att tala fritt och med deras egna ord och upplevelser. 

 

Utformning av intervjuunderlag 

 

Vid utformningen av intervjuguiden valdes öppna frågor med relevans till studiens syfte. 

Danielson (2017a) beskriver att intervjuer med öppna frågor kan ge svar på individens 

upplevelser, erfarenheter, känslor och kunskap. Metoden är flexibel och att ställa 

följdfrågor som exempelvis ”Hur menar du?”, ”Kan du utveckla detta?”, ”Vad kände du?” 

kan användas vid semistrukturerade intervjuer vid otydliga eller korta svar från 

informanten. Denna typ av öppna frågor användes under intervjuerna i denna studie vid 

oklarheter. Den fastställda intervjuguiden ses i Bilaga E. 

 

Sammanlagt genomfördes tre pilotintervjuer innan de semistrukturerade intervjuerna på 

urvalet startade. Pilotintervjuerna genomfördes på bekanta kollegor i syfte att öva 

intervjuteknik, prova intervjuguiden, uppskatta tiden samt att testa inspelningsutrustning 

(röstmemo). Olsson och Sörensen (2011) och Danielson (2017a) menar att en provintervju 

syftar till att testa undersökningsinstrument. Efter provintervjuerna reviderades 

intervjuguiden för aktuell studie (Bilaga E). Frågorna flyttades om för att få en mer logisk 

ordning samt att vissa frågor omstrukturerades, togs bort och lades till. Genomförda 

pilotintervjuer användes inte som datamaterial i resultatet.  
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Förförståelse 

 

Förförståelse om ett fenomen handlar om värderingar och tidigare erfarenheter, inte bara 

från arbetslivet utan även från den privata sfären. Att ha en insikt om att människor 

påverkas av värderingar och tidigare erfarenheter, och reflekterar över vilken betydelse 

som förförståelsen kan ha på forskningsprocessen, kallas reflexivitet (Priebe & Landström, 

2017). Enligt Polit och Beck (2017) föreligger förförståelsen i både insamlingen av data, 

analys och tolkning av data. 

 

Författarna till denna studie har en viss förförståelse för det studerade området och dess 

kontext. Detta relaterat till att båda är sjuksköterskor som arbetat över fyra år inom 

akutsjukvård och dels på grund av tidigare livserfarenheter. Gemensamma diskussioner 

kring detta har skett vid upprepade tillfällen under processens gång, med syfte att få ett 

ökat reflekterande synsätt och medvetenhet för förförståelsen. Vi har strävat efter att 

förhålla oss neutrala till det studerade ämnet. 
 

Genomförande 

 

Datainsamlingen skedde på två akutmottagningar i Mellansverige under januari 2019. De 

semistrukturerade intervjuerna gjordes via personliga möten mellan intervjuare och 

informant. Totalt intervjuades nio sjuksköterskor, en manlig och åtta kvinnliga. Antalet 

intervjuer fördelades till fyra respektive fem mellan intervjuarna. Innan själva intervjun 

genomfördes introducerades intervjupersonen till studien samt dess tre huvudbegrepp: 

traumatisk händelse, avlastande samtal samt psykologisk debriefing enligt Bilaga E. Även 

samtycke till deltagande enligt Bilaga D lästes gemensamt igenom och skrevs under av 

intressenten innan intervjun påbörjades. Den fastställda intervjuguiden (Bilaga E) 

användes som stöd i intervjuerna i enlighet med Danielsons (2017a) rekommendationer. 

Polit och Beck (2017) rekommenderar att se begreppet lyssna som ett hjälpmedel för att få 

fram relevant fakta. Intervjuarens uppgift är att aktiv och engagerat lyssna till 

informanternas berättelser. Författarna denna studie strävade därav efter att inte avbryta 

informanterna eller styra in på dem på ämnen, utan istället låta dem prata fritt. Polit och 

Beck (2017) rekommenderar starkt att intervjuer med informanter spelas in med ljud 

istället för att enbart skrivas ner på minneslappar och dokumenteras. Detta för att minska 

bias från intervjuarens förförståelse av fenomenet. Detta anammades i vår studie och 

ingenting antecknades under intervjuerna utan fokus låg på att lyssna aktivt. Intervjuerna 

spelades in med lösenordskyddad mobiltelefon via röstmemo. Enligt Polit och Beck (2017) 

kan intervjupersoner uppleva ljudupptagning som obekvämt under intervjuer. Med detta i 

hänsyn startades inspelningen efter intervjuintroduktionen för att hinna få skapa en kontakt 

med intervjupersonen innan. Mobiltelefonen som användes placerades med släckt skärm 

för att inte dra uppmärksamhet till sig under intervjuerna.  

 

Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjun. Polit och Beck (2017) 

rekommenderar en lugn plats utan avbrott om det är möjligt. Fyra av intervjuerna 

genomfördes i konferensrum i anslutning till informanternas arbetsplats och tre intervjuer 

genomfördes i öppna rum belägna på akutmottagningar. Två av intervjuerna genomfördes 

inte på informanternas arbetsplats, utan istället på annan lämplig plats, som exempelvis i 

ett fall ett bibliotek. Detta utifrån informanternas egen önskan. Intervjuerna varade mellan 

nio och 52 minuter, med ett medelvärde tidsmässigt på 22 minuter. Intressenternas 

erfarenhet av arbete inom akutsjukvård var mellan tre och 30 år. Två informanterna var 

specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, en under pågående utbildning till 
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distriktssjuksköterska, två under pågående utbildning till specialistsjuksköterskor inom 

akutsjukvård, samt fyra var grundutbildade. 

 

Dataanalys 

 

Insamlade data analyserades med latent innehållsanalys. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) menar att den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att granska och 

tolka texter. Fokus ligger på att identifiera skillnader och likheter, samt att beskriva 

variationer i textinnehåll genom att kondensera text, koda och skapa kategorier och teman. 

Analysmetoden kan ske med antingen latent eller manifest tolkning av data. Den latenta 

metoden syftar till att tolka subjektiviteten och sammanhanget i texten till skillnad från den 

manifesta metoden som fokuserar mer på det som faktiskt sägs i texten. 

 

Transkribering 

 

Som inledning i den analytiska processen kan transkribering av de genomförda 

intervjuerna genomföras. Utskriften strukturerar intervjusamtalet vilket underlättar närmare 

analys. Det finns inte många standardregler för hur transkriberingen skall ske men en 

grundregel är att det ska framgå tydligt hur detta har gått till. Att transkribera från ljud till 

text är förknippat med en rad tolkningsmässiga och tekniska hinder. Det finns inga 

standardregler för förhållandet mellan muntligt och skriftligt material utan författarna 

måste göra en rad val. I omvandlingen från muntlig till skriftlig form finns det ingen 

objektiv sanning. Om flera författare ska transkribera är det viktigt att båda har samma 

förfaringssätt i processen (Kvale & Brinkmann, 2014). Baserat på Kvale och Brinkmann 

(2014) har en mall för transkribering utformats som ses i Bilaga F. Intervjuerna 

transkriberades enligt transkriberingsmallen av den som själv genomfört intervjun. 

Numrering av informanter skedde i samband med transkriberingen och har ingen relation 

till ordningen av genomförda intervjuer. Därefter laddades intervjuerna upp på en dator 

med lösenordsskydd och inspelningarna raderas från mobiltelefonerna. Kontroll 

genomfördes av respektives transkriberingar genom att författarna lyssnade och samtidigt 

läste varandras transkriberingar med transkiberingsmallen som underlag. Efter detta 

raderades inspelningarna även från datorn med lösenordsskydd.  

 

Innehållsanalys 

 

Den metodologiska ansatsen som använts är induktiv. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) innebär induktiv ansats en förutsättningslös analys av texter, som i detta 

fall baserats på informanternas berättelser. Innehållet i texterna har analyserats med viss 

tolkning för att kunna se sammanhanget och göra resultatet begripligt, vilket Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) beskriver som det latenta innehållet. 

 

Analysprocessen startade med att de transkriberade intervjuerna lästes igenom flertalet 

gånger för att skapa en helhetsbild av den studerade kontexten. Analysen baserades på 

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) steg i kvalitativ innehållsanalys. Det 

transkriberade materialet har brutits ner i meningsenheter vilket Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) definierar som meningsbärande delar av texten som utgörs av meningar, 

stycken och ord som har relevans för studiens syfte. Dessa har i sin tur kondenserats ner till 

kortare meningar där det centrala innehållet bevarades. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) beskriver kondensering som en process som gör texten från meningsenheterna 

kortare i syfte att få en mer lätthanterlig och överskådlig text. Den kondenserade texten 
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försågs sedan med koder som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) kan 

beskrivas som en etikett till meningsenhetens kontext. Koderna i sin tur mynnade ut i åtta 

olika underteman. Underteman utgörs enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) av 

olika koder med liknande innehåll. Matriser baserade på underteman skapades och 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter samt koder flyttades över till dessa. Syftet 

med detta var att få en tydligare överblick av underteman var för sig. Utifrån dessa åtta 

underteman har tre teman växt fram för att sammanbinda det latenta innehållet. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) uppger att ett tema konstrueras av underteman och menar 

att tematisering svarar på frågan Vad handlar det här om? Och utgör därmed en röd tråd av 

det centrala innehållet i texten på en tolkande nivå. 

 

Alla nio intervjuer från datainsamlingen har analyserats gemensamt och under hela 

processen har innehållet diskuterats och reflekterats. Analysprocessen innebar flertalet 

återblickar och ifrågasättande av tolkningar. Detta resulterade i ett pendlande mellan dessa 

steg som är beskrivna ovan innan ett slutligt resultat färdigställdes. Resultatet 

syntetiserades sedan och presenteras i löpande text kategoriskt tillsammans med utvalda 

citat. För att tydliggöra analysprocessen presenteras exempel i tabell 1. 

 

 
Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, undertema och tema. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Undertema Tema 

“De är nog, dels 

har man sett 

mer, så saker 

spelar inte lika 

stor roll längre. 

A att man, de 

blir ju 

avdramatiserat 

ju mer man ser 

någonting.” 

(Informant 6) 

Desto mer 

man upplever, 

desto mindre 

reagerar man 

på 

upplevelsen  

Exponering för 

flera traumatiska 

händelser 

avdramatiserar  

Professionella 

erfarenheter  

Individen 

  

”...det var ju 

skönt att höra att 

hon hade samma 

perspektiv lite 

som man själv 

hade att vi 

gjorde vårt bästa 

men det gick inte 

liksom...” 

(Informant 9) 

Skönt att höra 

att hon hade 

samma 

perspektiv att 

vi gjorde rätt  

Gemensamt 

perspektiv av 

händelsen  

Behov av 

fakta och 

bekräftelse 

Behov 

”...väldigt lugn 

natt vilket vi 

aldrig har här 

och hade det inte 

varit det då hade 

vi inte haft det 

Utrymme för 

samtal fanns 

på grund av 

att det råkade 

vara ett lugnt 

arbetspass 

Arbetsbelastningen 

styr tidsutrymmet 

Tid för 

genomförande 

Organisation 
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utrymmet, då 

hade det bara 

varit vi tar nästa 

larm och sen går 

vi hem...” 

(Informant 9) 

 

 

Forskningsetiska överväganden  
 

Omvårdnadsforskningen styrs av de fyra etiska principerna; principen om autonomi, 

principen att göra gott, principen att inte skada samt principen om rättvisa. Dessa 

principers innebörd är vägledande för etiskt förhållningssätt och krav anpassade för 

Norden. Som forskare föreligger fyra särskilda krav. Informationskravet: tydlig och 

lättförståelig information skall ges till deltagare kring studiens syfte, metod, eventuella 

risker, frivilligt deltagande, avbrott från deltagande samt vem som är ansvarig och 

kontaktuppgifter. Detta ska ske både muntligt och skriftligt. Krav på samtycke: informerat, 

gärna skriftligt bevisat samtycke. Deltagandet skall vara frivilligt och deltagaren kan 

avbryta deltagande när som helst och inte påverkas negativt av detta.  Krav på 

konfidentialitet: full konfidentialitet skall garanteras deltagare och alla former av insamlat 

material skall förvaras utan åtkomst för obehöriga. Krav på deltagarnas säkerhet: vid 

uppkomst av obehag eller oförutsedda biverkningar ansvara forskaren för att avbryta eller 

skjuta upp arbetet (Northern Nurses’ Federation, 2003). Studien har följt dessa krav under 

arbetsprocessen.  

 

Etikprövningslagen (SFS 2003:460) omfattar inte forskning som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå. För att genomföra forskning på en klinik behövs 

dock tillstånd från ledningen (Northern Nurses’ Federation, 2003). Sophiahemmets etiska 

råd granskade projektplanen för aktuell studie och bedömde att ingen vidare etisk prövning 

förelåg nödvändig. Efter detta skickades informationsbrev ut till verksamhetschefer på 

utvalda kliniker för godkännande av genomförande innan förfrågning av anställda för 

deltagande i studien gjordes. 

 

Etiska dilemman kan uppkomma för både den som intervjuar och den som blir intervjuad 

(Polit & Beck, 2017). Under en intervju är den sociala relationen en viktig faktor. Det är 

viktigt att intervjuaren skapar en fri och säker miljö för intervjupersonen att prata om 

aktuella frågor. En balansgång mellan intervjuarens intresse att få den information som 

eftersträvas skall vägas i relation till intervjupersonens integritet. Här kan kunskapen om 

värdefrågor, etiska teorier och etiska riktlinjer vara till hjälp för intervjuaren. För 

intervjuarens val där etiska och vetenskapliga intressen möts är det dock främst forskarens 

integritet som är avgörande. Dennes kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Att prata om arbetsrelaterade traumatiska händelser riskerar 

för intervjupersonen att åter minns dessa händelser vilket kan vara psykiskt påfrestande. 

Detta påtalades i forskningspersoninformationen som intressenterna fick ta del av innan de 

anmälde intresse för deltagande. Vid genomförandet av intervjuer för aktuell studie var 

intervjuaren uppmärksam på detta och ställde inte följdfrågor om situationen upplevdes 

som jobbig samt tillfrågade intervjudeltagaren om denne vill avbryta. Ingen intervju har 

behövt avbrytas och ingen intressent har ändrat sig angående sitt frivilliga deltagande 

under eller efter genomförandet av intervjuerna. 
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RESULTAT 
 

Innehållsanalysen av datainsamlingen resulterade i tre teman med åtta underteman (se 

tabell 2). 

 
Tabell 2. Översikt av teman och underteman för resultatet.  
______________________________________________________ 

Teman   Underteman 

________________________________________________________________________ 

 

Individen   Personliga erfarenheter 

   Professionella erfarenheter 

________________________________________________________________________ 

 

Behov   Behov av fakta och bekräftelse 

   Att behöva 

   Att inte behöva 

   Upplevelsen av det generella behovet 

________________________________________________________________________ 

 

Organisation  Tid och resurser 

   Rutiner och ledarskap 

______________________________________________________ 

 

 

Individen 
 

Temat innefattar den framkomna betydelsen av sjuksköterskornas personliga och 

professionella erfarenheter och dess betydelse i sammanhanget. Den traumatiska händelsen 

är många gånger en individuell upplevelse och behovet av stöd efter kan därav vara 

individuellt.  

 

Personliga erfarenheter 

 

Det framkommer tydligt att sjuksköterskor påverkas av egna personliga erfarenheter i sitt 

möte med patienterna. Både traumatiska och icke traumatiska händelser blir svårare att 

hantera när sjuksköterskan och patienten har en personlig relation. Även tidigare 

erfarenheter kan försvåra situationer i arbetet. Detta eftersom de tidigare erfarenheterna 

kan triggas när sjuksköterskan i arbetet ställs inför situationer eller inför patienter som 

påminner om dessa. Detta resulterar i att olika personer kan reagera olika på olika 

händelser relaterat till tidigare livshändelser eller vart man befinner sig i livet.  

...min pappa dog strax före jag blev färdig sjuksköterska, efter sjukdom. Så det 

har alltid varit väldigt jobbigt för mig att träffa den typen av patienter och när 

dom då dör, på ett sätt som jag inte hade önskat honom, dom tillfällena tycker 

jag är fortfarande jätte jätte jobbiga... (Informant 6). 
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Professionella erfarenheter 

 

Inom sin yrkesroll som sjuksköterska uppges det att man exponeras regelbundet för svåra 

händelser. Detta leder enligt intressenterna till att sjuksköterskorna baserat på detta både 

utvecklas men också ibland neutraliseras i sitt professionella sätt att hantera dessa 

händelser. Desto mer man upplever desto mindre upplever man händelser som traumatiska. 

Det innefattar då också eventuellt ett mindre behov av stöd att hantera händelserna efteråt. 

Det framkom att sjuksköterskor initialt i sina karriärer hade svårare att hantera händelser 

men att tiden och erfarenheten yrkesmässigt hade en påverkan över behovet av stöd efteråt.  

... saken som är på den här arbetsplatsen är att man hela tiden höjer ribban 

för vad som är okej och inte okej. När jag var ny här tyckte jag det var helt 

sinnessjukt att man aldrig pratade om jobbiga grejer. Men nu har jag jobbat 

här i så många år, så jag är en av dom som, ”ja ja”. Så är de tyvärr... 

(Informant 4). 

 

Behov 

 

Detta tema berör fyra övergripande delar: behovet av fakta och bekräftelse, behovet av 

strukturerade samtal efter traumatiska händelser, att inte behöva strukturerade samtal och 

det upplevda generella behovet av samtalsstöd för sjuksköterskor.  

 

Behov av fakta och bekräftelse 

 

Det uttrycktes ett behov från informanterna att få fakta kring de traumatiska händelserna. 

Detta kunde exempelvis innebära: Vem gjorde vad? Gjorde vi rätt? Varför blev det som det 

blev? Genom fakta av händelsen, upplevde informanterna att de kunde få bekräftelse på att 

ens eget agerande i situationen var det korrekta. Detta också i utvecklande syfte för att lära 

sig och bära med sig kunskap till nästa liknande situation. Att få bekräftelse sågs som 

viktigt för att undvika eget ältande och eventuella skuldkänslor från den traumatiska 

händelsen. Även att få bekräftelse över att ens reaktion från händelsen är normal påtalades. 

Fakta och bekräftelse underlättar för bearbetningen av händelsen. Det framkom även ett 

behov av att få en uppföljning senare på hur det gått med patienten. Ibland vet man inte 

exakt varför det gick som det gick direkt efteråt och då finns ett behov för senare 

information för att få ett avslut på händelsen. 

  

...ja, för annars så går man hem också har man dom här tankarna. Kunde vi 

gjort nått annorlunda? Ja att man går hem och inte riktigt mår bra över de, 

får man bara prata igenom, vad vi har gjort, vad vi hade kunnat göra 

annorlunda, du vet, så all den här faktabiten, eller de man ska säga som 

hände, är överstökat, då tror jag att man skulle ha lättare att släppa det också, 

efteråt... (Informant 4).  

 

Att behöva  

 

De flesta av informanterna upplevde att det stundtals fanns ett behov av framförallt 

avlastande samtal efter en traumatisk händelse på arbetet, då det avlastande samtalet ska 

ske nära inpå händelsen. Informanterna beskrev att efter en svår händelse var det inte 

tillräckligt att enbart tala i korridoren med kollegor. Det uppdagades att på larm som slutat 

illa eller vid svåra händelser, så kan det vara svårt att hantera känslorna själv och att ett 

strukturerat samtal kan leda till ökad trygghet. 
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…det kan vara jättetufft efteråt att personen har… har avlidit och den blir... 

när patienten blir en kropp. Jag tar åt mig och har behov av att prata en stund 

efter och ventilera... (Informant 7).  

  

Många av informanterna tog även upp att externa ventiler så som vänner, familj och 

kollegor hade en betydelsefull roll för bearbetningen efter en traumatisk händelse på 

arbetet. Dock upplevde många av studiedeltagarna att det fanns svårigheter i detta relaterat 

till sekretess, samt att det kunde vara svårt för utomstående att sätta sig in i och förstå 

situationen fullt ut. 

 

Att inte behöva  

 

Vissa av informanterna angav att de hade klarat sig bra utan avlastande samtal och/eller 

psykologisk debriefing. Om de skulle känna ett behov av strukturerade samtal så signalerar 

de själva till antingen sin chef eller till ledningssjuksköterskan. Vidare uppgav 

informanterna att även fast de specifikt inte kände ett behov av avlastande samtal och/eller 

psykologisk debriefing, så kan dess existens vara till stor nytta för personal som inte klarar 

av att bearbeta händelser på egen hand eller har någon extern ventil för bearbetning. 

Framförallt sågs svårigheter kring psykologisk debriefing då det upplevdes som en mer 

komplicerad samtalsform än avlastande samtal, vilket påverkade informanternas 

upplevelse av behovet av just den typen av samtalsform.  

  

...jag kan ju säga såhär att debriefing och avlastande samtal var inte för mig, 

för att jag känner att jag behöver inte det... (Informant 1).  

 

Informanter uppgav också att deltagandet i strukturerat samtal efter traumatisk 

händelse ska vara frivilligt. Det sågs som problematiskt att tvinga personal att delta 

mot deras vilja och att de då kan påverka själva genomgången negativt. Det sågs dock 

som negativ om någon inte var med under samtalet och denne kom på tal och då inte 

kunde försvara eller förklara sig i frågan kring exempelvis agerande under händelsen. 

 

Det upplevda generella behovet  

 

Majoriteten av studiedeltagarna ansåg att det övergripande generella behovet av 

samtalsstöd för sjuksköterskor var stort. Vidare uppgav informanterna att det kunde vara så 

att behovet av strukturerat samtal var större för nyexaminerade sjuksköterskor. Två av 

informanterna kunde inte besvara frågan då de hade svårigheter att se vad det fanns för 

behov för sjuksköterskor generellt på andra arbetsplatser. 

 

Jag tror att alla behöver prata om det varit något traumatiskt eller något som 

man tycker har varit svårt så behöver man prata om det och de märker man 

hos kollegor och hos andra kompisar som är sjuksköterskor också att man 

pratar gärna om, om det varit något svårt eller om det varit en jobbig 

situation så har man ett behov av att samtal om det… (Informant 3). 

  

Organisation 
 

Temat behandlar informanternas upplevda hinder gällande organisation. Det innebär bland 

annat att man upplever att organisatoriska hinder försvårar möjligheten till avlastande 
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samtal och psykologisk debriefing. Tidsbrist, resurser, ledarskap och rutiner var begrepp 

som poängterades som viktiga gällande hur detta prioriteras i verksamheten. 

 

Tid och resurser 

 

Informanterna upplevde tid- och personalbrist som faktorer som försvårade genomförandet 

av avlastande samtal och/eller psykologisk debriefing. Flera studiedeltagare beskriver de 

praktiska omöjligheterna i en hög arbetsbelastning, vilket leder till svårigheter att ett helt 

team som varit med om en traumatisk händelse skulle lämna sina patienter och 

arbetsuppgifter för att delta i exempelvis avlastande samtal. Det framkom också en oro att 

patienterna kunde bli negativt drabbade om personal skulle behöva gå ifrån det kliniska 

arbetet på golvet, om ens för en kort stund. Det påtalas dock att personalens välbefinnande 

bör prioriteras. 

  

Jag tror tyvärr att det är mycket på grund av att det inte hinns med, alltså om 

man är ett larmteam som tar emot någon allvarlig händelse eller speciell 

händelse och så fort man är klar med den patienten eller uppgiften så då är 

det ju oftast andra larm som väntar eller nästa patient, alltså man har liksom 

inte riktigt den tiden... (Informant 1).  

  

Alla intressenter uppgav att all sjukvårdspersonal på arbetet som deltagit i händelsen också 

ska vara med på avlastande samtal och/eller psykologisk debriefing. Detta för att få en 

gemensam överblick över händelsen. Vidare beskrevs och uttrycktes en vikt av att ha 

avlastande samtal innan man går hem från det aktuella arbetspasset. Detta uppgavs vara 

svårt relaterat till tid och personalresurser. Att genomföra psykologisk debriefing som sker 

i ett senare skede sågs som problematiskt relaterat till skiftande arbetstider och därmed 

svårigheter att samla den berörda gruppen. Många av informanterna poängterade att 

avlastande samtal och psykologisk debriefing inte ska behöva ske på arbetstagarens fritid, 

utan bör möjliggöras på arbetstid. Det framkom att några av informanterna upplevde att tid 

är pengar och att avsätta många i personalen som ska få ha samtal på arbetstid kan vara en 

kostnadsfråga utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 

 

Rutiner och ledarskap 

 

Hälften av informanterna uppgav att det rådde oklarheter kring förekomsten av rutiner 

gällande avlastande samtal och/eller psykologisk debriefing efter traumatisk händelse. 

Vidare beskrevs att flera av informanterna tyckte att det borde finnas rutiner kring 

erbjudande av samtal efter traumatisk händelse. Rutiner kunde enligt informanterna leda 

till en förbättrad struktur med en flexibilitet för tillämpning för rutinen. 

  

...fast jag tycker att det borde finnas en rutin och sen kan man välja att göra 

avsteg från den om man bedömer att det inte behövs och att nej, men att det 

erbjuds... (Informant 8).  

  

Otydlighet kring existensen av rutiner av avlastande samtal och/eller psykologisk 

debriefing ledde även till att informanterna inte visste vem som i så få fall ansvarade för att 

initiera ett sådant samtal och agera ledare. Några av informanterna menade att rutiner kring 

psykologisk debriefing och/eller avlastande samtal bör regleras på en högre nivå än att 

enbart medarbetaren som arbetar på golvet ska initiera till samtal. Det framkom även att 

akutmottagningen är en arbetsplats med hög omsättning på personal och rutiner som är 
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reglerade på chefsnivå skulle kunna leda till ökad följsamhet och se till att rutiner 

efterföljs. 

  

...jag tror att bara, bara bli tillfrågad om man vill prata är en stor hjälp. Och 

att man inte lämnar det upp till medarbetaren, inte nödvändigtvis lämnar det 

upp till medarbetaren som har varit med om det. Ja, att det finns nån, antingen 

ledningssjuksköterska eller chef som, tar tag i det... (Informant 6).  

  

Ledarskap involverade inte bara ledarskapet kring initiativtagandet utan även under själva 

genomförandet. Flertalet informanter var eniga om att en ledare för samtal kan öka 

strukturen och skulle kunna underlätta samtalets struktur. Några av informanterna uppgav 

att det var önskvärt att ledaren för samtalet var någon utomstående som inte själv varit 

involverad i händelsen. Detta för att få en objektiv syn på händelsen och vara mer saklig. 

Medan resten inte nödvändigtvis ansåg att det måste vara någon utifrån, men att det beror 

på vad det är för typ av traumatisk händelse. Det framkom att ledningssjuksköterskan 

ibland tog på sig rollen att initiera samt leda avlastande samtal efter traumatiska händelser, 

då genom att försöka frigöra och organisera personal som var i behov av samtalsstöd. 

  

...i de här fallet då när ledningssjuksköterskan fick ha samtalet, då var väl hon 

också kan jag tänka mig i någon sorts... liksom chock eller sorg, i någon av de 

här liksom stegen, och var då den som fick ta på sig ansvaret och samla alla, 

men hon hade kanske också behövt att bara vara och få berätta, nu gjorde ju 

hon de också men hon var ju fortfarande tvungen att ta på sig en ledarroll och 

de kanske inte alls var de som hon behövde... (Informant 5). 

 

 

DISKUSSION  

Sammanfattning av resultatet 

 

Behovet av stöd i form av avlastande samtal och psykologisk debriefing efter traumatisk 

händelse på akutmottagning var en individuell upplevelse, där olika faktorer påverkade det 

upplevda behovet. Det upplevda behovet av stöd påverkades av sjuksköterskans tidigare 

personliga och professionella erfarenheter. En tidigare relation till en patient som vårdats 

upplevdes som svårt, vilket påverkade behovet av stöd. Professionella erfarenheter så som 

arbetslivserfarenhet, antal yrkesverksamma år och tidigare exponering för traumatiska 

händelser kunde leda till professionell utveckling men även att händelsen blev 

avdramatiserad. För att lättare hantera och bearbeta en traumatisk händelse framkom det att de 

flesta sjuksköterskorna hade ett behov av fakta och bekräftelse efter händelsen. Detta för att 

säkerställa att sjuksköterskan agerat korrekt och därmed slipper fundera över om eventuella 

misstag gjorts. Även utvecklingsmöjligheter sågs genom fakta och bekräftelse av händelsen, 

då genom att vara förberedd inför nästa liknande situation. Att ostrukturerat tala i korridoren 

med en kollega om en svår händelse sågs inte som optimalt, utan ett behov av framförallt 

avlastande samtal som ska ske nära inpå händelsen påtalades. Några sjuksköterskor uppgav att 

de klarat sig väl utan avlastande samtal och psykologisk debriefing samt att de själva 

kontaktar berörd chef om samtalsbehov skulle uppstå. Informanter önskade dock också att 

arbetsgivaren möjliggör och erbjuder strukturerade samtal efter svåra händelser, och sedan 

kan sjuksköterskan själv välja om hen vill delta eller inte. Det generella behovet av 

samtalsstöd för sjuksköterskor ansågs vara stort av majoriteten av informanterna. Främst i en 

enklare form så som avlastande samtal, då strukturen i psykologisk debriefing upplevdes för 
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komplex. Resultatet visar att tidsbrist, ledarskap, resurser och rutiner var organisatoriska 

faktorer som hindrade möjligheten till avlastande samtal och psykologisk debriefing.  
 

Resultatdiskussion 
 

Beskrivande citat som inkluderas i resultatet gör det mer levande vilket bidrar till studiens 

äkthet (Guba & Lincoln, 1989; Polit & Beck, 2017). En beskrivande text kan väcka känslor 

och minnen hos läsare. Forskaren måste dock vara försiktig med att inte bara presentera 

exempelvis de mest dramatiska citaten så att inte resultatet blir felvinklat (Polit & Beck, 

2017). I denna studie har citat valts som är relevanta för temat och är inte baserat på 

innehållets nivå av drama. Vi har även strävat efter en variation av citat från informanter 

för att visa på att samtliga intervjuer har varit bidragande till resultatet. Polit och Beck 

(2017) menar att extern litteratur kan kopplas till det framkomna resultatet för att styrka 

dess validitet. Därav har resultatet styrkts med referenser i detta avseende i 

resultatdiskussionen.  

 

Individen 

 

Det framkom tydligt i resultatet att personliga och professionella erfarenheter ter sig ha en 

betydande effekt på hur olika individer reagerar på traumatiska händelser. Någonting som 

upplevs som traumatiskt för en person behöver inte upplevas traumatiskt av en annan 

person. I vilken situation och omfattning sjuksköterskor har ett upplevt behov kring 

avlastande samtal och psykologisk debriefing skiljer sig därav beroende på vem som 

tillfrågas. Antonovsky (2005) beskriver att alla människor har olika förutsättningar för att 

möta och hantera påfrestande situationer. Det kan påverkas exempelvis av en individs 

inställning, personlighet eller situation. Människan har olika generella motståndsresurser 

som kan skapa och förstärka kasam. Detta genom att det rent definitionsmässigt skapar 

livserfarenheter som präglas av delaktigheten i att forma ett resultat, vilket kan skapa en 

balans i överbelastningen. Dessa motståndsresurser skapar en hanterbarhet. Genom att 

möta påfrestningar i livet skapas alltså nya och större erfarenheter. Med tiden kan detta 

leda till ett ökat kasam. En person med ett starkt kasam är van att möta stimuli som till en 

början tycks vara stressorer, men som visar sig vara hanterbara och även ibland 

oproblematiska. På samma sätt kan en person med ett lägre kasam som upplever stressorer 

som icke-hanterbara försämra känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Parallellen 

mellan kasam och resultatet kring individen i denna studie är att alla individer är unika. 

Därmed har människor olika verktyg, resurser, erfarenheter och generella 

motståndsresurser som ger kraft vid påfrestande situationer för att hantera, begripa och se 

dem som meningsfulla. Att ha en hög kasam skulle möjligtvis kunna vara en förklaring till 

att vissa sjuksköterskor hanterar och reagerar på traumatiska och stressfyllda situationer 

bättre än andra. Detta skulle sannolikt kunna vara en faktor som påverkar sjuksköterskans 

upplevda behov av och strukturen kring avlastande samtal och psykologisk debriefing. 

Bacon (2017) visar också i sin studie att sjuksköterskor anser att behovet av stöd efter 

traumatisk händelse varierar beroende på yrkeserfarenheten. Möjligen ligger det en 

sanning i detta men vi uttrycker ändå en önskan om försiktighet i denna delen av resultatet 

i relation till individernas egen nivå av kasam. Det finns en risk med detta antagande som 

kan skapa en förväntan över att de som arbetat länge inom akutsjukvård ska hantera 

traumatiska händelser utan stöd. Risken blir då att individer som upplever ett behov inte 

uppmärksammas och då inte får den hjälp de behöver. På samma sätt ska det inte antas att 

en sjuksköterska som är ny inom yrket inte har kapaciteten att hantera traumatiska 
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händelser. Nivån av kasam än individuell och upplevelsen är individuell vilket 

sammantaget mynnar ut i en individuell reaktion kring den traumatiska händelsen.  

 

Clark och McLean (2018) påvisar även de, i likhet med denna studies resultat, ett 

professionellt och personligt behov. Behovet i deras studie är dock riktat mot behovet i 

samtalets funktion till skillnad från den professionella och personliga erfarenheten som 

denna studie påvisar som påverkar utfallet av de känslomässiga reaktionerna efter själva 

händelsen. Både förekommen studies resultat och resultatet från Clark och McLean (2018) 

visar på sjuksköterskans komplexa situation i att vara en egen individ och att ha en 

profession. Dessa är inte enkla, och kanske inte heller önskvärda, att separera och måste få 

ses som en helhet hos sjuksköterskan.  

 

Behov 

 

Resultatet visar på ett behov hos sjuksköterskorna av att få bekräftelse samt fakta efter en 

traumatisk händelse. Två av de fyra stegen som enligt Dyregrov (2003) inkluderas i 

strukturen av avlastande samtal skulle kunna vara behjälpligt för att täcka detta behov 

vilket är det utforskande steget samt det informativa steget. Dessa steg finns även i 

strukturen för psykologisk debriefing fast är där uppdelade i flera steg, då man arbetar 

noggrannare med varje steg inom denna samtalsform. Dock påvisas det inte från 

presenterat resultat att det upplevs ett behov från sjuksköterskorna av en längre process för 

att få dessa behov täckta. Psykologisk debriefing ter sig möjligen som en överdriven metod 

för att uppnå de resultat som sjuksköterskorna påtalar sig behöva relaterat till fakta och 

bekräftelse. Avlastande samtal ter sig utifrån studiens resultat som en mer rimlig och 

överkomlig metod. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att fakta kring den traumatiska 

händelsen skulle kunna nyttjas för att förbättra klinisk kunskap och yrkesskicklighet vilket 

även påvisades av Couper et al. (2013).  

 

Det behovet av fakta som sjuksköterskorna uttalar kan kopplas till Antonovskys begrepp 

begriplighet och meningsfullhet. Att få information, kunskap och en förståelse i den 

traumatiska situationen och vad som skett. Det salutogenetiska synsättet kan enligt 

Antonovsky (2005) få individer att på ett mer pessimistiskt sätt fokusera på det 

övergripande problemet att anpassa sig till en miljö som ofrånkomligen är rik på olika 

stressorer, vilket kallas för negativ entropi. Stressorer behöver inte alltid betraktas som 

någonting fult och organismen kan ofta effektivt anpassas till omgivningen (Antonovsky, 

2005). Troligen skulle genomförande av avlastande samtal kunna bidra till en begriplighet 

och meningsfullhet trots att individen just bevittnat eller varit delaktig i en svår händelse.  

 

Enligt Patientdatalagen (2008:335) 1§, kap.4 är det endast tillåtet att ta del av en patients 

journal om man deltar i patientens vård eller av annan anledning behöver uppgifterna för 

sitt arbete. Behovet kring att veta vad som händer i efterförloppet med patienten som 

påtalas i denna studies resultat är möjligen svårt att tillfredsställa relaterat till detta. När 

patienten lämnar akutmottagningen så avslutas också sjuksköterskans vård av patienten. 

Detta behov är inte heller något som avlastande samtal täcker. Psykologisk debriefing som 

sker i ett senare skede skulle kunna täcka detta genom att exempelvis ansvarig läkare, som 

troligen följt patienten, kan informera faktamässigt om vad som skedde med patienten i 

efterförloppen, då i utbildningssyfte. 

 

 

 



20 

 

Organisation 

 

I resultatet framgår det att verksamheten som sjuksköterskorna arbetade inom hade en 

betydande roll gällande möjligheten till avlastande samtal och/eller psykologisk debriefing 

efter en traumatisk händelse. Sjuksköterskorna beskrev att det fanns små marginaler att 

hinna med detta främst baserat på brist på tid och personal. Att brist på tid bidrar till 

svårighet att genomföra avlastande samtal och/eller psykologisk debriefing styrks även av 

tidigare forskning (Clark & McLean, 2018; Morrison & Joy, 2016; Bacon, 2017; Sandhu 

et. al., 2014). Psykologisk debriefing sågs som mer problematisk att genomföra jämfört 

med avlastande samtal. Detta då det ansågs svårare att samla arbetsgruppen några dagar 

senare relaterat till skiftarbete. Även otydligt ledarskap och oklara rutiner bidrog till 

försvårande av genomförande.  

 

Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet och de 

organisatoriska faktorerna som sjuksköterskorna i denna studie upplevde som ett hinder, 

kan påverka en individs känsla av sammanhang. Antonovsky (2005) menar att hanterbarhet 

innerverar vilka resurser som finns till en individs förfogande. Att känna kontroll är starkt 

kopplat till hanterbarhet. Individens upplevelse huruvida ens arbetsplats är präglad av 

faktorer till en god arbetsmiljö och det som krävs för att kunna utföra ett gott arbete är 

kopplat till hanterbarhet. Vidare beskrivs att överbelastning är en fråga om individens 

upplevda resurser och kan inkräkta på känslan av hanterbarhet. Det framkom i resultatet att 

sjuksköterskorna upplever att en hög arbetsbelastning i en stressfylld miljö och skrala 

personalresurser gör det problematiskt att lämna arbetet för att genomföra exempelvis 

avlastande samtal. En rädsla av att patienterna kan drabbas negativt beskrivs vilken kan 

påverka sjuksköterskans känsla av hanterbarhet. 

 

Antonovsky (2005) uppger att meningsfullhet förefaller vara den viktigaste komponenten 

av de tre komponenterna i kasam. Meningsfullheten kan avta om man upplever att resurser 

inte finns till ens förfogande, därav blir individens strävan att hantera situationen svagare. 

Luftman et al. (2017) och Adriaenssens et al. (2012) påtalar förekomsten av risken för 

PTSD symtom hos sjuksköterskor som utsätts för traumatiska händelser och arbetsgivaren 

har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) att förebygga ohälsa hos sina 

anställda. Nu påvisar inte denna studie att avlastande samtal och/eller psykologisk 

debriefing är en lösning på det problemet men studien belyser ett behov hos 

sjuksköterskorna som arbetsgivaren inte möjliggör. Resurser behöver dock inte enbart 

innebära organisationens resurser. De kan finnas en känsla av meningsfullhet i och med att 

resurserna finns i form av kollegialt stöd. Antonovsky (2005) beskriver att känslan av 

meningsfullhet har sitt ursprung i individens upplevelse av att medverka i socialt värdesatta 

relationer och situationer såsom en glädje eller en stolthet i sitt arbete.  

 

Enligt Dyregrov (2003) ska den som är ledare för ett avlastande samtal inte ha varit med 

under själva händelsen. Resultatet i denna studie visar en delad syn kring detta, främst 

baserat på vilken typ av traumatisk händelse det har rört sig om. Dock framkom en fras i 

ett av citaten som skulle kunna vara målande för just detta ur en individsynvinkel: ”…hon 

var ju fortfarande tvungen att ta på sig en ledarroll och de kanske inte alls var de som hon 

behövde…” (Informant 5), s. 17. Detta väcker frågan, vem ska då avgöra om den personen 

är lämplig att vara ledare under samtalet? Hur lätt är det som ledare att säga nej till sitt 

uppdrag? Det förefaller med hänsyn till de organisatoriska faktorerna som framkommit i 

denna studie att personalresurser är påtagliga i frågan. Att en person som varit med under 

händelsen som också agerar ledare i genomgången är möjligen ur ett organisatoriskt 
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perspektiv det mest lönsamma och praktiska, men kanske inte det bästa för just den 

individen som får uppdraget. Dyregrov (2003) menar också att personen som ska leda 

psykologisk debriefing ska ha professionell kompetens inom det. Detta är ytterligare en 

faktor som försvårar genomförandet av just psykologisk debriefing.  

 

Resultatet visar på en önskan om frivillighet i deltagande i denna typ av samtalsmetoder. 

Det frivilliga önskemålet från studiens deltagande går emot Dyregrovs (2003) 

förutsättningar för både avlastande samtal och psykologisk debriefing. Gruppen är en av 

grundpelarna för funktionen och är därmed en förutsättning. Här kommer det individuella 

behovet in. Vissa kan uppleva ett behov och vissa kanske inte gör det baserat på den 

professionella och personliga erfarenheten. Frågan är då hur man ska ställa sig till detta. 

Kan man som kollega vara med för att möjliggöra bearbetning för andras skull? Detta 

förutsätter ändå att man är motiverad vilket också är en av förutsättningarna för ett lyckat 

samtal enligt Dyregrov (2003). Kan man då vara motiverad för sina kollegors skull? 

Resultatet visar också på att det kan förekomma svårigheter under samtalet om inte alla är 

med så det ter sig ändå som mest logiskt, om man ska tillgodose samtalets funktion samt 

sina medarbetares behov, att alla deltar i samtalet.  

 

Vad händer om allt för många sjuksköterskor inom akutsjukvården blir sjukskriva relaterat 

till psykiska och fysiska symtom som är arbetsrelaterade? Hur ska då samhället bedriva en 

fungerande sjukvård? Avlastande samtal kan även vara av vikt ur ett samhällsperspektiv då 

vi behöver vårdpersonalen som är en av grundpelarna i vårt värdfärssamhälle. Nu finns det 

inget underlag som säger att avlastande samtal är lösningen på problemet med den höga 

sjukfrånvaron hos akutsjuksköterskor, men forskning visar onekligen på att det har positiva 

effekter med strukturerade samtal efter traumatiska händelser (Sandhu et al., 2014; Clark & 

McLean, 2018; Morrison & Joy, 2016; Dominquez-Gomez & Rutledge, 2009; Couper et 

al., 2013). Användning av strukturerade samtal efter traumatiska händelser skulle kunna 

påverka positivt ur både ett individ, organisatoriskt och samhällsperspektiv.  

 

Metoddiskussion  

 

För att svara på studiens syfte ansågs kvalitativ metod med induktiv ansats lämpligt. Polit 

och Beck (2017) menar att kvalitativ ansats är en lämplig metod när subjektiva upplevelser 

och erfarenheter av ett fenomen ska skildras. Kvalitativ metod till skillnad från kvantitativ 

metod ger möjligheten för att få en fördjupad förståelse kring den studerade kontexten, 

genom att undersöka, förstå och tolka den enskilda individens upplevelser av det som 

studeras (Polit & Beck, 2017). Rosberg (2017) menar att sanningen om verkligheten inte är 

absolut inom kvalitativ forskning, utan att fakta är just fakta präglat av en specifik 

meningsbestämmande kontext. Att i denna studie använda sig av kvalitativ forskning 

valdes då den på ett bra sätt möjliggör att undersöka subjektiva upplevelser av ett fenomen 

och därmed besvara studiens syfte. 

 

Priebe och Landström (2017) menar att induktiv och deduktiv metod är två vanliga 

forskningsansatser. Deduktiv ansats utgår från teori och logiska resonemang och är ofta 

hypotesdriven eller baserad på teoretiska frågeställningar och induktiv ansats är en 

förutsättningslös insamling av data. Då vår studie syftade till att undersöka fenomenet så 

fritt från ramar som möjligt valdes den induktiva ansatsen. Kritik som riktas mot induktiv 

ansats är att slutsatsen riskerar att enbart bli upprepningar av det studerade ämnet. En 

annan riskfaktor med induktiv ansats är svårigheten att avgöra när en empirisk studie är 

tillräckligt stor och innehållsrik för att kunna dra generella slutsatser om resultatet (Priebe 



22 

 

& Landström, 2017). Risken med upprepningar av det studerade ämnet anser vi lyckats 

undvika. Detta krävde dock grundlig genomgång av data under analysprocessen för att inte 

fastna i termer utan att kunna tänka bredare. Mål av antal informanter bestämdes i förväg 

med marginal på ett begränsat utrymme så risken inför avgörandet om när studien nått sitt 

mål ansågs låg.  

 

Design 

 

Initialt undersöktes möjligheten till att genomföra en litteraturöversikt. En grundlig 

litteratursökning visade dock att det var problematiskt att finna relevant forskning kring 

ämnet som svarade på syftet. Semistrukturerade intervjuer användes istället vid 

datainsamlingen, vilket är en flexibel metod som kan ses som en styrka då den med öppna 

frågor kan ge svar på individers uppfattningar, åsikter, känslor och kunskap. 

Semistrukturerade intervjuer har dock en risk i att för detaljerade intervjufrågor kan 

förstöra interaktionen mellan författaren och informanten. Danielsson (2017a) menar att 

det finns en risk att författaren blir för styrd av intervjuguiden vilket kan leda till att 

informanten inte helt lyckas förmedla upplevelser och erfarenheter av den studerade 

fenomenet. I denna studie användes intervjuunderlaget som ett stöd i intervjuerna och vi 

försökte efter bästa förmåga att vara flexibla under intervjuerna. Exempelvis genom att 

anpassa frågeföljden efter var intressenten befann sig i sin utsaga för att inte förlora 

relevant information. Möjligtvis skulle fokusgrupper kunnat användas för att besvara syftet 

istället för semistrukturerade intervjuer. Enligt Wibeck (2017) lämpar sig fokusgrupper 

som metod för att undersöka så kallade ”high involvement topics” (känsliga ämnen), en 

anledning är att studiedeltagarna då kan välja att dela med sig av sina upplevelser eller 

välja att sitta tysta samt en möjlighet att dra nytta av interaktionen som sker mellan de 

andra deltagarna i fokusgruppen. Risken med fokusgrupper är dock utifrån etiska skäl att 

även om författaren lovar gruppen sekretess, och att inte röja identitet, finns ingen garanti 

för att andra deltagare i gruppen inte sprider känslig information om specifika personer 

vidare. Då den etiska aspekten vägde tungt valdes detta alternativ bort relaterat till detta. 

 

Urval 

 

Polit och Beck (2017) beskriver att ett sätt att styrka trovärdigheten i en studie är genom 

person-triangulering. Detta innebär att man samlar data från olika typer av personer för att 

försöka få ett helhetsperspektiv över fenomenet. I inklusionskriterierna för studien fanns 

ingen gräns på hur länge sjuksköterskorna skulle ha arbetat på akutmottagning eller att de 

skulle inneha någon form av vidareutbildning. Intressenternas variation av 

yrkesverksamma år inom akutsjukvård samt utbildningsnivå bidrog till en variation som vi 

anser önskvärd och gynnar resultatets överförbarhet. Enligt Guba och Lincoln (1989) är 

variationen över deltagarna också en styrka för studiens äkthet. En svaghet skulle kunna 

varit att enbart en informant var av manligt kön. Enligt Socialstyrelsen (2018) visar dock 

statistik att 88 procent av sysselsatta sjuksköterskor år 2016 utgjordes av kvinnor och 

enbart 12 procent var män. Därav bedöms resultatet inte som missvisande på grund av att 

majoriteten av informanterna var av kvinnligt kön, baserat på hur verkligheten ser ut. 

 

För att kunna berätta om ett fenomen behöver man ha upplevt det enligt Henricson och 

Billhult (2017). Att välja att inte använda deltagande i avlastande samtal och/eller 

psykologisk debriefing som ett inklusionskriterie baserades i att det inte förekom 

fastställda rutiner hos tillfrågade arbetsgivare kring struktur och genomförande av detta. 

Vilket då bidrar till begreppssvårigheter kring samtalsstrukturerna. Hur skulle vi veta i 
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vilken struktur dessa intressenter skulle ha använt sig av avlastande samtal och/eller 

psykologisk debriefing? Därav skulle detta, om det hade varit ett inklusionskriterie, kunna 

bidragit till minskad pålitlighet för urvalet i studien. Kring detta resonerade vi att 

inklusionskriteriet att sjuksköterskorna skulle ha upplevt minst en traumatisk händelse 

styrker ett upplevt behov eller icke-behov i efterförloppet. 
 

Bekvämlighetsurval är en urvalsmetod som ofta används inom kvalitativ forskning och är 

ett ekonomiskt och effektivt sätt att rekrytera intressenter. Det är dock inte en urvalsmetod 

som är önskvärd då ett bekvämlighetsurval kanske inte leder till inkludering av de mest 

informationsrikaste informanterna (Polit & Beck, 2017). Polit och Beck (2017) beskriver 

vidare att bekvämlighetsurval är ett enkelt sätt att inleda ett urval och man kan vid behov 

förlita sig på andra metoder under insamlingsprocessen. Det är inte ovanligt att 

bekvämlighetsurval kompletteras med exempelvis snöbollsurval för att inhämta ett 

underlag som kan svara på studiens syfte. Initialt var tanken för studien att rekrytera 

samtliga informanter genom att få ut mejllistor på de yrkesverksamma sjuksköterskorna 

från verksamhetscheferna. Under processens gång framkom det dock vara markant svårare 

att få tag på informanter till studien än vad som initialt var förväntat. Efter godkännande 

från akutmottagning ett hade tre deltagare inkluderats. När akutmottagning två gav 

godkännande på premissen av självrekrytering gjordes personliga förfrågningar för 

deltagande av studiekamrater. Enligt McDermid, Peters, Jackson och Daly (2014) kan det 

uppstå etiska dilemman och maktförhållanden mellan intervjuare och informant som har en 

pågående relation. Relationen mellan intervjuare och informanter i denna studie förelåg ej 

på djupare nivå än en studiemässig relation varav detta inte sågs som ett etiskt problem för 

studien. Efter detta förekom sex intressenter inkluderade och de förelåg behov av att 

insamla ytterligare material för studien. Vi valde då att använda oss av ett snöbollsurval. 

Enligt Polit och Beck (2017) har snöbollsurval fler fördelar än ett bekvämlighetsurval. Det 

krävs inte lika mycket tid från forskaren för att hitta lämpliga deltagare samt att det kan 

vara enklare för forskaren att bilda ett förtroende till intressenten med en referens från den 

refererande intressenten. Svagheter med snöbollsurval är att det kan begränsa urvalet till en 

liten grupp av bekanta samt om intressenten som rekryterar inte har upplevt en tillförlitlig 

relation till forskaren kan detta påverka processen negativt. Vi har själva upplevt de 

intressenter som rekryterats genom snöbollsurval som informativa informanter och detta 

har bidragit positivt till studiens resultat. För studiens trovärdighet är det enligt Polit och 

Beck (2017) viktigt att man har haft tillräckligt med tid och resurser för genomförandet. 

Tidsaspekten i förekommen studie har påverkat urvalet av informanter. Hade ytterligare tid 

och resurser förelegat hade val av kliniker kunnat vidgats för att få en ökad bredd till 

studien. Dock föreligger det enligt ovan som en positiv aspekt att komplettera 

bekvämlighetsurval med andra urvalsformer och därav ses detta som en positiv aspekt för 

urvalsprocessen. 

 

Datainsamling 

 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes tre pilotintervjuer. Detta kan ses som en 

styrka då pilotintervjuer enligt Sörensen och Olsson (2011) kontrollerar att 

forskningsprocessens delar fungerar enligt den tänkta forskningsplanen. Vi fick även 

möjlighet att träna på intervjuteknik. Pilotintervjuerna gjordes som nämnt tidigare, på 

bekanta kollegor. Det skulle kunna ses som en nackdel då McDermid et al. (2014) menar 

att det kan vara problematiskt att intervjua individer där en tidigare relation finns mellan 

intervjuare och informant. Författaren kan då ha en förförståelse sedan innan om 
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informantens upplevelse av fenomenet. Då pilotintervjuerna inte användes i resultatet 

bedömdes den tidigare relationen till informanterna inte påverkade studien. 

 

Introduktionen till intervjuerna var en viktig del för att introducera intressenterna korrekt i 

studiens använda begrepp. Enligt Dyregrov (2003) kan definitionen debriefing vara otydlig 

då det kan tolkas som ett samlingsbegrepp för olika typer av samtal efter traumatisk 

händelse då begreppets innebörd inte är helt tydligt i samhället. Skillnaden mellan 

psykologisk debriefing och avlastande samtal kan vara svår att skilja på. Därav 

genomfördes en introduktion enligt Bilaga E innan intervjuerna startade för att förklara 

skillnaden mellan de olika begreppen avlastande samtal, psykologisk debriefing och 

traumatisk händelse.  

 

Friberg och Öhlén (2017) beskriver att förförståelse kan både vara ett hinder i forskning på 

grund av fördomar och antaganden, men kan också vara en möjlighet i form av förkunskap 

för att skapa ny förståelse. Kvale och Brinkman (2014) menar att om personen som 

intervjuar har kunskap i det aktuella ämnet underlättar detta samtalets gång och valet av 

följdfrågor. I denna studie upplevdes förförståelsen för fenomenet ha varit till nytta vid 

intervjuerna i kontaktskapandet till intressenterna. Att intressenterna känner sig förstådda 

upplevs ha stärkt tilliten till intervjuaren och öppnat upp till djupare beskrivningar vilket 

bidragit positivt till resultatet. Patton (2015) beskriver att det är viktigt att den som 

intervjuar förhåller sig neutral till den som blir intervjuad, detta innebär att vad än 

informanten berättar ska den som intervjuar ha ett öppet sinne och inte döma. Detta kan i 

sin tur leda till ökat förtroende för den som intervjuar och leda till djupare förståelse av 

fenomenet. Här anser vi att det finns en balansgång mellan att använda förförståelsen till 

gagn för studien och samtidigt förhålla sig neutral. Att kunna visa exempelvis sympati 

inför berättelser som informanterna delgett baserat på egna yrkeserfarenheter samt att 

också ha förståelse för intressentens individuella upplevelse av händelser utan att lägga 

någon personlig värdering i detta. Enligt Guba och Lincoln (1989) är objektiviteten hos 

författarna en viktig del för studiens tillförlitlighet. 

 

I denna studie fick informanterna själva välja tid och plats för intervjuerna. Sex av 

intervjuerna kunde genomföras utan störningsmoment eller avbrott under inspelning i en 

lugn miljö. Danielson (2017a) beskriver att en ostörd miljö skapar trygghet och ger 

möjligheten för att intervjun ska bli innehållsrik och djup. I denna studie genomfördes tre 

intervjuer i en stressfylld miljö där avbrott skedde. Detta kan ses som en svaghet med 

studien, då det möjligtvis kan ha påverkat informantens djup i berättelsen negativt samt 

intervjuarens koncentrationsförmåga. Miljön för några av intervjuerna i förekommande 

studie skulle kunna spela en central roll i att intervjutiden skiljer sig åt mellan 

informanterna (mellan nio och 52 minuter). En annan aspekt i att intervjutiden skiljer sig 

skulle kunna vara att intervjuerna är gjorda av två olika författare samt hur öppen för 

berättelse informanten varit. Bryman (2018) påtalar dock att det alltid är stor variation över 

längden på intervjuerna inom kvalitativ forskning. Kortare intervjuer behöver inte betyda 

att de är fattiga på information och långa behöver nödvändigtvis inte vara mer 

informationsrika än de korta.  

 

Att intervjuerna gjordes av två olika personer kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) medföra en risk att informanterna fått olika uppföljningsfrågor vilket kan vara en 

svaghet för studien. Det kan dock även vara en styrka då det kan innebära att en större 

möjlighet att informanternas upplevelse av fenomenet får en större variation. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att en bra intervjustudie kräver att den som intervjuar har 
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möjligheten att hjälpa informanten att utveckla sin berättelse om erfarenheter och 

upplevelser. God samtalsteknik och vana av att intervjua kan bidra till en mer rik berättelse 

från informanten. Ingen av intervjuarna till denna studie har tidigare vana från 

intervjustudier och är medvetna om att detta kan ses som en svaghet. Detta kan ha påverkat 

resultatet trots försök att vara öppna och lyssna aktivt. 
 

Dataanalys 
 

Enligt Danielson (2017b) har den kvalitativa innehållsanalysen utvecklats sedan 1950-talet 

och är en användbar metod. Oavsett djupet av tolkning är den kvalitativa innehållsanalysen 

beskrivande och resultaten är enkla att använda i olika sammanhang. Polit och Beck (2017) 

menar att transkriberingen av insamlade ljuddata är ett kritiskt steg inför dataanalysen. 

Forskarna måste försäkra sig om att transkriberingen återger intervjuupplevelsen korrekt. 

Kvale och Brinkmann (2014) uppger att om transkriberingen är välgjord blir den en 

empirisk grund för studien. Olikheter i transkriberingen kan bero på faktorer som bristande 

inspelningskvalité vilket kan resultera i att man hör och tolkar olika. Även exempelvis 

placering av punkter och kommatecken kan forma en mening till att tolkas olika baserat på 

dessas placering i meningen. Även vid tydliga regler för utskriften kan alltså skillnader 

förekomma. Det är omöjligt att uppge vad som är den korrekt valida utskriften men det är 

en styrka för studien om kontroll av transkriberingarna genomförs (Kvale & Brinkmann, 

2014). En styrka vid transkriberingen är att samtliga intervjuer har transkriberats av den 

författare som själv genomfört intervjun, vilket minskar risken för feltolkning. Riktlinjer 

genom transkiberingsmallen (Bilaga F) samt att transkriberingarna kontrollerades av den 

andra författaren är en styrka för studiens trovärdighet. 

 

Begreppet debriefing är vida använt utan specifikt definition vilket påtalas av Dyregrov 

(2003). Detta har observerats hos deltagarna i denna studie. Det har stundtals varit svårt att 

veta om informanterna uppfattat studiens använda definition av avlastande samtal och 

psykologisk debriefing. Under intervjuerna tenderade begreppen att flyta ihop och kunde 

vara otydligt. Exempelvis kunde informanter berätta om en situation och benämna det 

efterkomna samtalet som debriefing, men enligt studiens definitioner var det ett avlastande 

samtal. Detta skulle kunna påverka trovärdigheten för studien. Vi anser oss dock insatta i 

begreppen och har genom den latenta tolkningen gemensamt arbetat för att se djupet i 

fenomenet bortom begreppen.  

 

Rosberg (2017) beskriver att det finns både positiva och problematiska aspekter när det 

handlar om att forska inom sin egen yrkeskultur. En styrka är att företeelser och innebörd i 

berättelser kan verka som obegripligt för utomstående men kan ha en stark innebörd för en 

person som arbetar inom samma yrkeskultur. Däremot kan det vara problematiskt att vidga 

sina egna vyer och finna strategier för att vidga den egna förförståelsen. I enligt med 

Henricsons (2017) rekommendationer har förväntningar om det studerade ämnet skrivit ner 

inför analysprocessen. Förförståelse är något som gemensamt diskuterats under 

analysprocessen. Syftet var att begränsa förförståelsens påverkan på resultatet och för att 

öka studiens trovärdighet. 

 

Polit och Beck (2017) beskriver begreppet triangulering som en kvalitetsförstärkning vid 

analys av data. Triangulering kan användas som ett hjälpmedel att sortera ut “sann” 

information från irrelevant information genom att minst två individer tillsammans 

genomför och tar beslut kring kodning, analys och tolkning av text från datainsamlingen. 

Polit och Beck (2017) beskriver vidare att arbeta strukturerat under kodningsprocessen 
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samt att ha tydligt definierade kategorier som sedan dokumenteras är en del av 

triangulering. Vi har arbetat systematiskt och noggrant med dataanalysen tillsammans, för 

att stärka studiens pålitlighet och tillförlitlighet vilket sammantaget styrker trovärdigheten. 

 

Inom den kvalitativa forskningen menar Polit och Beck (2017) att forskarna är 

datainsamlings instrumentet samt skaparna av analysen av materialet. Därav är det relevant 

vilka kvalifikationer, vilken erfarenhet och reflexibilitet som forskarna innehar. Priebe och 

Landström (2017) menar att forskare kan använda sig av ett reflexivt förhållningssätt och 

därmed stärka studiens tillförlitlighet genom att tydligt och öppet beskriva hur studien 

fortlöpt. Patton (2015) menar att trovärdigheten förbättras om det framkommer vilka 

författarna är samt vilka personliga relationer som förekommer i studien exempelvis 

gällande relation från forskarna till ämnet eller personer som inkluderas i studien. I 

förekommande studie har vi presenterat förförståelse till ämnet, främst genom våra 

yrkesroller samt att vi i urvalet har beskrivit i vilka fall de förekom relation till 

intressenterna. Detta stärker trovärdigheten för studien. 

 

Trovärdighet och äkthet 

 

För att fastställa kvaliteten på innehållet i kvalitativ forskning ser man till studiens 

trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985) och äkthet (Guba & Lincoln, 1989). För att fastställa 

trovärdighet i en kvalitativ studie bör det enligt Lincoln och Guba (1985) överses fyra 

aspekter i studien. Dessa fyra aspekter är trovärdighet, pålitlighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet och utmynnas tillsammans till en studies trovärdighet. Trovärdighet är alltså 

det övergripande begreppet och innefattar förtroendet till insamlade data och tolkningen av 

den. Pålitlighet innefattar datans förhållande över tid. Skulle studien kunna repeteras med 

liknande resultat? Tillförlitlighet innefattar objektiviteten hos författarna till studien under 

processen och överförbarheten innefattar applicerbarheten av studiens resultat till en annan 

grupp än den undersökta. Enligt Guba och Lincoln (1989) räcker det inte att endast titta till 

en studies trovärdighet då detta baseras på det metodiska utförandet av en studie. Även 

studiens äkthet behöver tas i beaktning. Äktheten innefattar i vilken grad forskarna påvisar 

verkligheten i studien. Enligt Polit och Beck (2017) är Lincoln och Gubas kriterier de som 

är vanligast förekommande inom den kvalitativa forskningen. 

 

Under processen av denna studie har vi arbetat för att, i den mån det varit möjligt, uppnå 

både trovärdighet och äkthet för studien. Kriterierna uppgivna från Lincoln och Guba 

(1985) kring trovärdighet samt studiers äkthet presenterat av Guba och Lincolns (1989) har 

använts som målbilder under arbetets gång. Detta har främst resulterat i förståelsen till 

vikten av transparens i genomförandet i relation till trovärdigheten samt vikten i 

verklighetspresentationen i resultatet relaterat till äktheten.  

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskans personliga och professionella erfarenheter visade sig ha en betydande roll för 

hur sjuksköterskan reagerade på och hanterade traumatiska händelser. Vid förekomst av 

personliga erfarenheter var behovet av stöd större och vid förekomst av professionell 

erfarenhet förekom behovet av stöd mindre. Detta visar på komplexiteten av reaktioner och 

behov av stöd relaterat till individen. Studien visar dock på att ett övergripande behov av fakta 

och bekräftelse efter traumatiska händelser hos sjuksköterskor. Fakta och bekräftelse kunde 

underlätta bearbetningen av händelsen och leda till utveckling under nästa liknande händelse. 

Att enbart tala i korridoren med kollegor efter en traumatisk händelse var inte tillräckligt, utan 
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ett behov av framförallt avlastande samtal som ska ske nära inpå händelsen påtalades av 

sjuksköterskorna. Metoden psykologisk debriefing föreföll inte åtråvärd då den ansågs vara 

komplicerad att genomföra. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det övergripande 

generella behovet av samtalsstöd för sjuksköterskor var stort. Studien belyser också ett behov 

hos sjuksköterskorna som organisationen inte kunde möjliggöra. Faktorer som tidsbrist, 

resurser, otydligt ledarskap och rutiner som inte existerade försvårade möjligheten till att 

kunna genomföra avlastande samtal och psykologisk debriefing i verksamheten. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Vi rekommenderar fortsatta studier kring hur dessa framkomna behov hos sjuksköterskor 

skulle kunna tillgodoses på bästa sätt. Detta med utgångspunkt från de utforskande och 

normaliserande faserna som förekommer i avlastande samtal som berör fakta och 

bekräftelse. Då metoden är svårimplementerad baserat på dagens organisatoriska 

förutsättningar behövs en modell som är lätt att applicera i verksamheten utan att påverka 

vården av patienten. En förenklad modell av avlastande samtal skulle kunna tas fram och 

testas genom en pilotstudie i verksamheten. Där skulle även den individuella effekten hos 

personalen skulle kunna undersökas samt statistik kring sjukfrånvaro kunna följas under 

samma period. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Föreliggande studie kan bidra till en fördjupad förståelse för sjuksköterskans psykologiska 

reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning. Strukturen 

från avlastande samtal framkom som lämplig att nyttja efter traumatiska händelser för att 

stärka sjuksköterskan som individ och att förbättra arbetsmiljön. Att använda sig av 

avlastande samtal, eller förenklad modell, borde vara av intresse för arbetsgivaren i hänsyn 

till hög sjukfrånvaro för sjuksköterskor inom akutsjukvård. Studien syftar till att 

frambringa reflektion till vårdpersonal och till berörda chefer på akutmottagningar om 

vilken inverkan traumatiska händelser på arbetsplatsen kan ha på sjuksköterskor samt vad 

som behövs för att sjuksköterskor ska hantera detta på bästa möjliga sätt och undvika 

symtom på STS eller PTSD som är arbetsrelaterade. De nio sjuksköterskornas berättelser 

och upplevelser i denna studie kan bidra till en ökad medvetenhet om detta viktiga ämne 

och ligga som grund till vidare förbättrings- och utvecklingsarbeten inom verksamheten 

som kan bli till gagn för både arbetsmiljön, patientsäkerheten och samhället i sin helhet. 

 

TACK TILL 

 

Vi vill avsluta med ett stort tack till de verksamheter och informanter som tagit sig tid till 

att delta i studien och därav möjliggjort denna magisteruppsats. Informanternas upplevelser 

och berättelser har varit givande på flera plan. Det är med uppskattning och ödmjukhet vi 

presenterar dessa. Vidare vill vi även tacka vår handledare och handledningsgruppen för 

fint engagemang och stöd genom hela arbetsprocessen.  
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Stockholm 2018-XX-XX 

Till verksamhetschef 
NN 
XXkliniken, XXsjukhuset 

Vi heter Moa Karlsson och Jessica Pierre och är studenter på Sophiahemmet Högskola, 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård. Vi är nu i processen att utföra vårt 

självständiga arbete på avancerad nivå, omfattande 15 högskolepoäng. Syftet med studien är 

att fördjupa sig i sjuksköterskors upplevda behov av avlastande samtal och debriefing efter 

traumatisk händelse under arbete på akutmottagning (var god se Bilaga B för sammanfattning 

av studiens uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra arbetet vid 

……… kliniken, XXsjukhuset.   

Om Du godkänner att studien genomförs vid …kliniken, är vi tacksamma för din underskrift 

av Bilaga B, rörande samtycke, som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Har Du 

ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Författare/Student:                                                         Författare/Student: 

Jessica Pierre                                                                  Moa Karlsson 

073 783 68 57                                   073 074 05 04 

Jessica.matilda.pierre@gmail.com                                 Moa.e.karlsson@hotmail.com              

                                  

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

 

Handledare på Sophiahemmet Högskola: Sara Heldring (telefonnummer) 

__________________________  ___________________________ 

Handledares namnteckning  Handledares namnförtydligande 
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Bilaga B 

BLANKETT FÖR MEDGIVANDE FRÅN VERKSAMHETSCHEFEN 

Titel: Sjuksköterskans upplevda behov av avlastande samtal och psykologisk debriefing efter 

traumatisk händelse på akutmottagning – En kvalitativ intervjustudie. 

Syfte: Syftet med studien är att fördjupa sig i sjuksköterskors upplevda behov av avlastande 

samtal och psykologisk debriefing efter traumatisk händelse under arbete på akutmottagning. 

Deltagare: Vi söker yrkesverksamma, legitimerade sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagning och som inom arbetet upplevt minst en traumatisk händelse.  

Problem: Psykiska påfrestningar är en del av arbetet för sjuksköterskan. Även personal med 

kunskap och erfarenhet kan vid extrem psykisk påfrestning påverkas negativt. Förekomsten 

av arbetsrelaterad ohälsa i form av PTSD symtom visar sig högre hos sjuksköterskor som 

arbetar inom akutsjukvård relaterat till andra arbetsplatser för sjuksköterskor. Möjligen är 

detta relaterat till en högre grad förekomst av traumatiska händelser i arbetet. Stöd efter 

traumatiska händelser genom exempelvis samtal i grupp, avlastande samtal eller psykologisk 

debriefing kan ha betydelse för involverade personer. Därav är det av vikt att undersöka om 

detta är ett verktyg som sjuksköterskor inom akutsjukvård själva upplever sig behöva för att 

hantera sin arbetsmiljö. 

  
Metod: Kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer kommer att användas som 

datainsamlingsmetod. Intervjuerna kommer att ske genom personliga möten med en av 

författarna och kommer spelas in på band. Tidsåtgång beräknas till cirka 30 minuter. Totalt 

planerar vi att genomföra åtta till tio intervjuer. Intervjuerna kommer att genomförs utifrån 

deltagarens önskemål angående tid och plats under januari, 2019. 

  
Etiska aspekter: Att delta i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas av 

deltagaren utan vidare motivering. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen 

obehörig får ta del av materialet och det förvaras åtkomligt enbart för författarna till studien. I 

det insamlade materialet kommer alla deltagare att avidentifieras så att resultatet inte kan 

kopplas till enskilda individer eller arbetsplatser. Materialet från intervjuerna kommer att 

raderas när uppsatsen är färdigställd. Godkännande från Sophiahemmets etiska råd för 

genomförande av studien har inhämtats. 

 

Samtycke: 

 □ Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 □ Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 □ Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet  

___________________________                                           ___________________________    

Datum, Namn, enhet    Namnförtydligande 
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Bilaga C 

 
Stockholm 2018-XX-XX 

Forskningspersoninformation 

Vi heter Moa Karlsson och Jessica Pierre och är studenter på Sophiahemmet Högskola, 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård. Vi är nu i processen att utföra vårt 

självständiga arbete på avancerad nivå, omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska 

studeras berör sjuksköterskors upplevda behov av avlastande samtal och psykologisk 

debriefing efter traumatisk händelse under arbete på akutmottagning. Vi är därför intresserade 

av att få genomföra intervjuer med yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som arbetar 

på akutmottagning och som inom arbetet upplevt minst en traumatisk händelse. 

  

Sammanfattning av studiens innehåll och upplägg 

Titel: Sjuksköterskans upplevda behov av avlastande samtal och psykologisk debriefing efter 

traumatisk händelse på akutmottagning – En kvalitativ intervjustudie. 

Syfte: Syftet med studien är att fördjupa sig i sjuksköterskors upplevda behov av avlastande 

samtal och psykologisk debriefing efter traumatisk händelse under arbete på akutmottagning.   

Ämne: Akutsjuksköterskan står i första ledet och möter upp patienter med komplexa tillstånd 

och måste klara av att hantera olika händelser. Psykiska påfrestningar är en del av arbetet för 

sjuksköterskan och även personal med kunskap och erfarenhet kan vid extrem psykisk 

påfrestning påverkas negativt. Förekomsten av arbetsrelaterad ohälsa i form av PTSD symtom 

visar sig högre hos sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård relaterat till andra 

arbetsplatser för sjuksköterskor. Möjligen är detta relaterat till en högre grad förekomst av 

traumatiska händelser i arbetet. Med begreppet traumatisk händelse menas i denna studie 

exempelvis: Sexuellt våld och/eller våld på barn, barn/unga som avlider, kollega som skadas 

svårt eller avlider, självmord, att vårda anhöriga eller vänner som är kritiskt sjuka eller 

avlider, hot- och våldssituationer samt ovanliga händelser som involverar död eller svårt 

skadade patienter.  Stöd efter traumatiska händelser genom exempelvis samtal i grupp, 

avlastande samtal eller psykologisk debriefing kan ha betydelse för involverade personer. 

Därav är det av vikt att undersöka om detta är ett verktyg som sjuksköterskor inom 

akutsjukvård själva upplever sig behöva för att hantera sin arbetsmiljö. 

Metod: Vi använder oss av kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

kommer att ske genom personliga möten med en av författarna och kommer spelas in på band. 

Tidsåtgång beräknas till cirka 30 minuter. Totalt planerar vi att genomföra åtta till tio 

intervjuer. Om fler än tio skulle meddela intresse kommer de tio första att inkluderas. 

Resterande kommer tackas för visat intresse men ej inkluderas för studien. Intervjuerna 

kommer att genomförs utifrån deltagarens önskemål angående tid och plats under januari, 

2019.  

   
Etiska aspekter: Att delta är i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan vidare motivering. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen 
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obehörig får ta del av materialet och det förvaras åtkomligt enbart för författarna till studien. I 

det insamlade materialet kommer alla deltagare att avidentifieras så att resultatet inte kan 

kopplas till enskilda individer eller arbetsplatser. Materialet från intervjuerna kommer att 

raderas när uppsatsen är färdigställd. Godkännande från Sophiahemmets etiska råd för 

genomförande av studien har inhämtats. 

  

Att prata om arbetsrelaterade traumatiska händelser kommer kräva att intervjupersonen åter 

minns dessa händelser vilket kan vara psykiskt påfrestande. Vid genomförandet av intervjuer 

för aktuell studie kommer intervjuaren vara uppmärksamma på detta och inte ställa 

följdfrågor om det uppfattas som jobbigt samt tillfråga intervjudeltagaren om denne vill 

avbryta. 

  

Mål: Målet med vår studie är att förhoppningsvis kunna bidra med kunskap om avlastande 

samtal och/eller debriefing är ett användbart verktyg för sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagningar. Detta både för sjuksköterskan själv, för patienten och patientsäkerheten.   

När studien är färdig: Studiens resultat kommer att presenteras i ett självständigt arbete på 

avancerad nivå under våren 2019 på Sophiahemmets högskola. Efter examination och 

godkännande kommer studien finnas tillgänglig på DIVA. 

Du tillfrågas härmed om det finns ett intresse för dig att delta i studien. Svara via mail eller 

telefon till någon av författarna för mera information. Välkommen att kontakta oss vid frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Författare/Student:                                                         Författare/Student: 

Jessica Pierre                                                                  Moa Karlsson 

073 783 68 57    073 074 05 04 

Jessica.matilda.pierre@gmail.com                                 Moa.e.karlsson@hotmail.com 

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

 

Handledare på Sophiahemmet Högskola: Sara Heldring (telefonnummer) 

__________________________  ___________________________ 

Handledares namnteckning  Handledares namnförtydligande 
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Bilaga D 

 

Samtyckesblankett 

Jag samtycker här med till medverkan i intervjustudien: Sjuksköterskors upplevda behov av 

avlastande samtal och psykologisk debriefing efter traumatisk händelse på akutmottagning. 

En kvalitativ intervjustudie.   

Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien och har fått tillfälle att ställa frågor 

samt fått dessa besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och jag när som 

helst utan vidare motivering, kan avbryta mitt deltagande. Jag samtycker även till att mina 

personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.  

 

………………………….            ……………………………………………. 

Ort och datum                              Underskrift forskningsperson 

          …………………………………………….. 

                                                     Namnförtydligande 

………………………….            ……………………………………………. 

Ort och datum                              Underskrift student 

                                                     …………………………………………….. 

                                                     Namnförtydligande 
 

………………………….            ……………………………………………. 

Ort och datum                               Underskrift student 

                                                      …………………………………………….. 

                                                      Namnförtydligande 

 

□ Jag vill ta del av studien när den är genomförd och godkänd vid Sophiahemmet Högskola. 
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Bilaga E 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Introducering 

 

Traumatisk händelse:  Med begreppet traumatisk händelse menas i denna studie exempelvis: 

Sexuellt våld och/eller våld på barn, barn/unga som avlider, kollega som skadas svårt eller 

avlider, självmord, att vårda anhöriga eller vänner som är kritiskt sjuka eller avlider, hot- och 

våldssituationer samt ovanliga händelser som involverar död eller svårt skadade patienter. 

Avlastande samtal: Avlastande samtal är ett strukturerat samtal som bör ske inom 8 timmar 

efter händelsen och omfattas av alla som deltagit i händelsen. Avlastande samtal fokuserar på 

att individen ska få sätta ord på tankar och känslor kring den inträffade händelsen, och att 

skapa en kollektiv kontakt. Strukturen i avlastande samtal är enligt följande fyra steg: 

·       Introduktion med syfte, motivation och regler. 

·       Utforskande med diskussion av händelsen, fakta, tankar, reaktioner och bedömning 

av behovet av yttre hjälp. 

·       Information om vanliga reaktioner, normalisering, råd. 

·       Avslutning med beslut kring eventuell vidare uppföljning.  

Den som leder det avlastande samtalet ska inte själv varit med under händelsen. Som ledare 

krävs ingen specifik utbildning, men förmåga att leda gruppen krävs. Det som skiljer 

avlastande samtal från debriefing är att avlastande samtal inte är lika strukturerat. 

 

Psykologisk debriefing: Psykologisk debriefing innebär en specifik form av strukturerad 

genomgång med en grupp som tillsammans upplevt en oväntad händelse som man starkt 

berörts av. Samtalet tar cirka två till tre timmar och syftet är att sammanfatta varje enskild 

individs upplevelse och reaktioner för att ge en helhetsbild. Detta sker oftast efter några dagar 

då det inte ska ske för tätt inpå händelsen. Strukturen i psykologisk debriefing är enligt 

följande sex steg: 

·       Inledning med presentation, regler och syfte. 

·       Fakta med deltagarnas konkreta upplevelser uttryckta i turordning. 

·       Tankar från händelsen och efter händelsen, viktiga beslut och mental mobilisering. 

·       Sinnesintryck, försiktig genomgång kring reaktioner - känslomässiga, 

beteendemässiga och somatiska. 

·       Normalisering genom diskuterande av likheter i erfarenheter och reaktioner, 

information och råd. 

·       Avslutning med planering inför framtiden och avslutning genom sammanfattning av 

lärdomar och eventuellt planering av uppföljning. 

Vid behov kan uppföljning ske efter 3–5 veckor. Ledaren för detta bör ha professionell 

kompetens inom området. 

 

Demografiska data 

Hur länge har du arbetat inom akutsjukvård? 

Hur länge har du varit leg. Sjuksköterska? 

Är du specialistutbildad sjuksköterska? 

-       Vilken specialistutbildning? 
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 Öppningsfrågor:      Bilaga E 

• Har du upplevt traumatiska händelser i ditt arbete? 

Flera gånger? 

 

• Har du själv någon erfarenhet av avlastande samtal eller psykologisk debriefing efter 

dessa händelser? Hur upplevde du det? 

 

• I vilken form upplever du att du vill prata om det som hänt efter en traumatisk 

händelse? 

- Struktur? 

- Behöver man ha en ledare för samtalet? 

- Behöver ledaren i samtalet vara en person som inte varit med under händelsen? 

- Vilka yrkeskategorier tycker du ska vara med i samtalet? 

 

•  Hur känner du inför att prata i grupp? Om ex känslor? 

  

• Hur tänker du kring tidpunkten för samtalet efter en traumatisk händelse, inom 8h, är 

det en bra riktlinje? 

 

• Hur hanterar ni situationer generellt efter traumatisk händelse som exempelvis svåra 

trafikolyckor, hjärtstopp m.m. på din arbetsplats? 

-     Finns någon rutin? 

-    Bör det finnas en rutin? 

  

• Hur påverkas din bearbetning av händelsen om du samtalar kring den? 

  

• Har din förmåga att hantera traumatiska händelser utvecklats om du jämfört med 

första gången? 

-       Vad kan i så fall den utvecklingen bero på? 

  

• Ser du några fördelar med avlastande samtal eller psykologisk debriefing efter 

traumatisk händelse? Vad skulle kunna vara positivt? 

  

• Ser du några nackdelar med avlastande samtal eller psykologisk debriefing efter 

traumatisk händelse? Vad skulle kunna vara negativt? 

 

• Är det tillräckligt att bara prata med kollegor på golvet i en ostrukturerad form? 

  

• Om avlastande samtal eller psykologisk debriefing inte genomförs på din arbetsplats, 

vad kan det bero på? 

  

• Hur upplever du att behovet av avlastande samtal och psykologisk debriefing efter 

traumatisk händelse ser ut för sjuksköterskor generellt? 

  

Avslutning: 

  

·       Är det någonting mer som du vill dela med dig av? 

  

Följdfrågor att ställa vid behov: 

Hur menar du? Skulle du kunna utveckla/beskriva det ytterligare? Hur kände du då? 



VIII 

 

Bilaga F 

Mall för transkribering  

 

F: = Författare pratar 

IP: = Intervju Personen pratar 

, = markerar en kort paus i meningen 

,, = längre paus i meningen 

. = Meningen avslutad 

Understrukna ord = Ord med extra tyngd på 

() = Oförmåga att höra vad som sägs 

*..* = Störande moment uppges 

((kommentar)) = Kommentar från F som är relevant, ex förtydligande av innehåll där det 

finns risk för feltolkning. 

Kursiv text = Emotionellt uttryck, ex skratt, gråt mm skrivs ut med kursiv text 

Uttalanden som frågeställning avslutas med ? 

Läten så som eeeehhhh, mmmm, utesluts. 

 

 


