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SAMMANFATTNING

Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär ökad risk för att utsättas för en så kallad kritisk 
händelse som kan leda till olika stressreaktioner bland annat ångest, akut stressyndrom 
(ASD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression. Symptom på dessa reaktioner 
kan innefatta hjärtklappning, sömn - och koncentrationssvårigheter men också empatitrötthet, 
vilket påverkar vårdpersonalens förmåga att känna empati med sina patienter och förmågan 
att vårda dessa på bästa sätt. Avlastande samtal är ett psykologiskt stöd som används för 
ambulanspersonal i dagsläget som ett försök att motverka olika typer av stressreaktioner.

Syftet var att beskriva kunskapsläget kring avlastande samtal för ambulanspersonal efter att 
de utsatts för kritiska händelser.

Som metod användes allmän litteraturöversikt med induktiv ansats där 15 vetenskapliga 
artiklar valdes ut och som besvarade den här studiens syfte. Artiklarna söktes i databaserna 
CINAHL och PubMed och analyserades med integrerad analys

I resultatet framkom fyra kategorier: utveckling och minskade stressreaktioner, avsaknad av 
avlastande samtal, negativa upplevelser och informellt kamratstöd.

Som slutsats kan konstateras att det finns ett behov av ökad kunskap och utbildning kring 
avlastande samtal och stressreaktioner hos ambulanspersonal som utsatts för en kritisk 
händelse. Den fortsatta forskningen som behövs bör fokusera på en evidensbaserad modell för 
avlastande samtal.

Nyckelord:  Ambulanspersonal, Avlastande samtal, Kritisk händelse, PTSD, Stressreaktioner.



ABSTRACT

To work in the field of ambulance care comes with an increased risk to be exposed to a so-
called critical incident which can lead to several stress reactions, including anxiety, acute 
stressdisorder (ASD), posttraumatic stressyndrome (PTSD) and depression. Symptoms of 
these reactions can include increased heart rate, sleep- and concentration difficulties but also 
compassion fatigue, which will affect the nursing staff's ability to feel compassion towards 
their patients and their ability to care for those patients in the best way possible. Relief calls is 
a form of psychological support that is used for ambulance personnel nowadays as a way of 
trying to counteract different types of stress reactions.

The aim of this study was to describe the state of knowledge concerning relief calls among 
ambulance personnel after being exposed to critical incidents.

The method used, was a general literature review with an inductive onset where 15 scientific 
articles were included that gave answer to the aim of this study. The articles were found in the 
medical databases CINAHL and PubMed and was analysed using an integrated method.

The result generated four categories: development and reduced stress reactions, lack of relief 
calls, negative experiences, informal peer-support.

As a conclusion it was found that there is a need for increased knowledge and education 
concerning relief calls and stress reactions among ambulance personnel that has been exposed 
to a critical incident. The research needed in the future should focus on finding evidence-
based models for relief calls

Keywords: Ambulance personnel, Critical incident, PTSD, Relief calls, Stress reactions



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING .............................................................................................................................1
BAKGRUND .............................................................................................................................1
Ambulanssjukvård och ambulanspersonal ............................................................................1
Kritisk händelse ........................................................................................................................1
Akutstressraktion, posttraumatiskt stressyndrom och empatitröthet.................................2
Coping ........................................................................................................................................2
Avlastande samtal .....................................................................................................................2
Stressreaktioner hos ambulanspersonal .................................................................................3
Omvårdnad och personal som utsatts för stress ....................................................................4
Problemformulering .................................................................................................................4
SYFTE........................................................................................................................................5
METOD .....................................................................................................................................5
Ansats och design ......................................................................................................................5
Urval...........................................................................................................................................5
Datainsamling............................................................................................................................5
Dataanalys .................................................................................................................................6
Forskningsetiska överväganden ..............................................................................................7
RESULTAT...............................................................................................................................7
Utveckling och minskade stressreaktioner .............................................................................8
Avsaknad av avlastande samtal...............................................................................................8
Negativa upplevelser.................................................................................................................9
Informellt kamratstöd ............................................................................................................10
DISKUSSION..........................................................................................................................11
Metoddiskussion .....................................................................................................................11
Resultatdiskussion ..................................................................................................................13
Slutsats .....................................................................................................................................14
Klinisk tillämpbarhet..............................................................................................................15
REFERENSER........................................................................................................................16

Bilaga A- Presentation av databassökning i CINAHL

Bilaga B- Presentation av databassökning i PubMed

Bilaga C- Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 
samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats

Bilaga D- Matris över inkluderade artiklar



1

INLEDNING

Det var strax efter lunchtid en gråtung söndag i oktober när telefonen ringde. Det var ACIB - 
ambulanschef i beredskap, som frågade personen som hade funktionen som kamratstödjare, 
om han kunde komma in till arbetsplatsen. Besättningen på två ambulanser hade varit med om 
en tragisk händelse och var mycket ledsna. Kamratstödjaren fick kortfattad information om 
händelsen och det visade sig att de hade utfört hjärt-och lungräddning utan framgång, på ett 
barn som var två år. Förmodligen ett av de värsta scenarion som finns för anställda inom 
ambulanssjukvården. Besättningarna var tillfälligt tagna ur tjänst.

Den inringda kamratstödjaren kommer till sin arbetsplats och möts av sina kollegor som står 
och håller om varandra. Några gråter, andra är helt tysta. Den gråtunga söndagen har helt 
plötsligt blivit oändligt mycket tyngre - för alla. Det avlastande samtalet tar sin början och 
dem som tidigare grät fortsätter göra så men kan ändå samla sig så pass att de med ord orkar 
förmedla sina känslor och tankar. Personerna som tidigare varit tysta fortsätter vara det - 
åtminstone till en början, men en stund in i samtalet brister det för dem som hittills inte sagt så 
mycket. Det är som att öppna en ventil, där obearbetade känslor av händelser från flera år, 
kanske decennier, nu släpps loss. När hela insatsen avslutas av kamratstödjaren så tackar alla 
och berättar hur befriande och skönt det kändes att få berätta och det fanns någon som 
lyssnade.

BAKGRUND

Ambulanssjukvård och ambulanspersonal

Ambulanssjukvård är hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i 
anslutning till ambulans (SOSFS 2009:10). Gårdelöv (2016) beskriver hur 
ambulanssjukvården i Sverige utvecklats sedan 1970-talet där det från början inte fanns några 
egentliga krav alls på sjukvårdsutbildning till att det krävdes undersköterskeutbildning med en 
påbyggnadsutbildning och senare sjuksköterska. Sedan 2001 finns en 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ambulanssjukvård omfattande 60 
högskolepoäng (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 
2012).

Inom svensk ambulanssjukvård arbetar specialistsjuksköterskor, grundutbildade 
sjuksköterskor och undersköterskor med påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård.
 I vissa regioner finns ett krav på att det ska vara en specialistsjuksköterska i varje 
ambulansbesättning, det finns dock inget krav på att specialistutbildningen ska vara inom 
ambulanssjukvård (Ambulansforum, u.å.). Runtom i världen ser kraven, utbildningarna men 
även benämningarna (titlarna) för ambulanspersonal olika ut. För att undvika otydligheter 
kommer termen ambulanspersonal användas i denna studie och omfattar då all personal som 
arbetar i ambulanssjukvården, oavsett utbildningsnivå.

Kritisk händelse

Att riskera att utsättas för kritiska händelser är något som är en del i arbetet för både 
ambulanspersonal och andra typer av räddningspersonal (Ward, Lombard & Gwebushe, 
2006). En kritisk händelse är enligt Hammond och Brooks (2001) en händelse som utlöser så 
mycket stress att det tar över en persons förmåga att anpassa sig känslomässigt till situationen. 
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Detta kan omfatta till exempel olyckor och sjukdomsfall som gäller barn, naturkatastrofer, 
masskadesituationer, dödsfall som sker under tjänsteutövande, eller andra hot och risker mot 
personalen (Hammond & Brooks, 2001; Ward et.al., 2006). Detta är något som kan leda till 
olika typer av stressreaktioner som ångest, posttraumatisk stress och depression (Ward et.al. 
2006). I litteraturen används även termer som traumatisk händelse, potentiellt traumatisk 
händelse, personlig stressande händelse med mera, för att göra det tydligare har termen kritisk 
händelse använts i denna studie.

Akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom och empatitrötthet

Både akut stressreaktion (ASD) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har liknande 
symtom, skillnaden ligger i vid vilken tid efter en kritisk händelse de uppkommer samt hur 
länge de varar (Wahlström & Palmer, 2018). ASD uppstår vanligtvis i samband med ett 
trauma och avtar inom en snar framtid, normalt inom några dagar. Symtomen består bland 
annat i dissociativa symtom, stora variationer i känslor, svårt att koncentrera sig samt fysiska 
symtom såsom hjärtklappning, svettningar, illamående, sömnbesvär, nackvärk, magproblem, 
med mera. (Wahlström & Palmer, 2018).

PTSD uppstår till skillnad från ASD en längre tid efter ett genomgånget trauma, detta kan 
vara allt från några veckor upp till månader eller till och med år efteråt (Gluff, Teolis, Moore 
& Kelly, 2017). ASD kan vara ett förstadium till PTSD, detta är en av anledningarna till att 
det är viktigt att upptäcka ASD och behandla detta i tid (Wahlström & Palmer, 2018). 
Symtomen för PTSD består bland annat i återupplevande av traumat genom så kallade 
flashbacks, mardrömmar, lättretlighet, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, depression och 
ångest (Gluff et.al., 2017).

Empatitrötthet är en form av stressreaktion som kan uppstå hos all form av vårdpersonal.  Det 
har liknande symtom som PTSD och andra stressreaktioner, men påverkar i högre grad 
vårdpersonalens förmåga att känna empati med sina patienter och förmågan att vårda dessa på 
bästa sätt, samt att de påverkar den drabbades hela liv, både yrkesmässigt och privat (Coetzee 
& Klopper, 2010).

Coping  

Hammarlund (2012) beskriver coping som det sätt på vilken individen försöker möta, 
bemästra och anpassa sig till inre och yttre hot; strategier utvecklas för hantering av 
stressfaktorer. Xu et al. (2019) uppger olika typer av copingstrategier som kan användas, och 
som anses ha positiv effekt för individen. Att hitta lösningar på problem, använda sig av sin 
erfarenhet från tidigare händelser, eller söka information, är exempel på hur individen kan 
använda sig av positiva copingstrategier medan exempel på negativa copingstrategier kan 
vara: att oroa sig, rökning, raseriutbrott, ett ökat drickande, det vill säga högre 
alkoholkonsumtion, och att man undviker andra.

Avlastande samtal

Hammarlund (2012) beskriver avlastande samtal som psykologisk första hjälp och 
sammanfattar målet och syftet med ett sådant samtal enligt följande:
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 Reducera stress
 Underlätta återhämtning
 Normalisera de egna reaktionerna
 Klargöra hur var och en har upplevt händelseförloppet
 Hålla samman gruppen
 Skapa positiv reaktionsförväntan
 Konstatera behov av uppföljning/debriefing 

(Hammarlund, 2012).

Ett avlastande samtal ska enligt Hammarlund, (2012), äga rum där de inblandade skyddas från 
störande intryck såsom till exempel mobiltelefoner, insyn etcetera.

Två former av avlastande samtal är kamratstöd och debriefing. Hammarlund (2012) skriver att 
begreppet briefing användes förr inom det militära, inför ett uppdrag, för att redovisa fakta, 
tidpunkter uppgifter etcetera. Debriefing är således en summering av hur det hela har gestaltat 
sig. De största skillnaderna är när de genomförs, fokusering och djup. Kamratstöd genomförs 
i stort sett omgående efter en händelse medan debriefing sker först efter ett eller flera dygn 
(Hammarlund, 2012). Kamratstöd kan ses som en form av socialt stöd som erhålls av personer 
med liknande erfarenhet. Kamratstöd kan användas som ett tillfälle mellan kollegor att 
jämföra och dela erfarenheter samt öppna upp för diskussion och möjlighet till att lära från 
varandra (Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008). Debriefing är mer 
strukturerat och utförs efter en viss modell, samt har en tydlig ledare av diskussionen. Det har 
som mål att utvärdera en händelse för att identifiera om något gått fel och för att på så sätt ge 
möjlighet till att lära av situationen, det är dock viktigt att under debriefingen inte 
skuldbelägga enskilda individer utan utvärdera hela processen vid en kritisk händelse 
(Kessler, Cheng & Mullan, 2015).

Stressreaktioner hos ambulanspersonal

Alexander och Klein (2009) beskriver att arbete vid katastrofer utgör ett hälsoproblem för 
ambulanspersonal. När det kommer till sjukvårdspersonal som arbetar vid katastrofer är det 
vanligt med någon form av posttraumatisk stressreaktion, som till exempel akut stressyndrom, 
depression eller ökat tobaksanvändande. Med tanke på att psykiska besvär kan orsaka olika 
typer av funktionsnedsättning som i sin tur påverkar omvårdnaden av patienten är det viktigt 
att på ett tidigt stadium uppmärksamma akuta stressreaktioner för att kunna sätta in åtgärder 
(Ke et al, 2017). PTSD förekommer hos all typ av räddningspersonal och har en prevalens 
som ligger runt ca 10 procent, jämfört med 1,3-3,5 procent vilket olika länder rapporterat är 
förekomsten av PTSD i den totala befolkningen. Förekomsten av PTSD bland 
ambulanspersonal är högre än hos både polis och räddningstjänst med en prevalens av 14,6 
procent (Berger et.al., 2012). Även Carmassi et al, (2018) skriver att PTSD är vanligare hos 
ambulanspersonal än hos övriga befolkningen. Vidare har det framkommit att 
ambulanspersonalen även har större risk att utveckla ett flertal olika psykologiska stress 
symtom då de oftare utsätts för kritiska händelser (Carmassi et al. 2018; Carleton et al, 2018). 

Även mer vardagliga händelser kan utsätta ambulanspersonal för stress. Detta belyses av 
Colldén, Benneck och Bremer (2019) där det anges hur ambulanspersonalen bland annat 
upplevde stress, skuld och skam efter att ha brustit i till exempel läkemedelshantering, hygien, 
handhavandet av medicinteknisk utrustning och omvårdnad. Jonsson, Segesten och Mattsson 
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(2003) beskriver hur ambulanspersonal har ökad risk att utveckla stressreaktioner och PTSD 
även om de inte varit med om någon större traumatisk händelse. De konstaterar att den 
dagliga stressen och kontinuerlig kontakt med patienternas sjukdom och lidande utgör 
riskfaktorer för att utveckla PTSD. Det är även vardagliga stressande händelser som i stor 
grad orsakar empatitrötthet, som till exempel överbelastning, att ta hand om traumatiserade 
patienter och kontinuerlig stress utan ordentlig tid för återhämtning (Coetzee & Klopper, 
2010). Även Crowe et. al. (2018) skriver att ambulanspersonal kan drabbas av patientrelaterad 
utbrändhet.

Omvårdnad och personal som utsatts för stress

Hammond och Brooks (2001) beskriver hur viktigt det är med triagering av skadade och 
snabbt få dem från platsen, detta riskerar dock fallera om personalen skulle drabbas av, eller 
redan utvecklat ASD eller PTSD. Pyper och Paterson (2016) beskriver hur ambulanspersonal 
upplever utmattning som beror både på stress och för lite sömn, denna utmattning har i sin tur 
bidragit till fel och brister i vården. De skriver vidare att ambulanspersonalen uppger att 
utmattningen bidragit till bland annat fel vid beräkning av läkemedelsdoser, långsammare 
reaktion, sämre körförmåga och i värsta fall att de somnat bakom ratten. Baier, Roth, Felgner 
och Henschke (2018) beskriver hur stressreaktioner som utbrändhet kan orsaka brister i 
patientsäkerheten, skador och negativa händelser.

Williams, Rosalind, Thornton och Olney (2017) menar att begreppet empati är starkt 
förknippat med hälso- och sjukvårdsarbete då detta leder till att patienterna känner sig bättre 
omhändertagna. De menar vidare att empati i ett ambulans kontext inte bara förbättrar utfallet 
för patienterna och gör att ambulanspersonalen gör sitt allra bästa, det förbättrar även det 
psykologiska omhändertagandet av de som mist en anhörig. Även Eldh, Ekman & Ehnfors 
(2006) menar att genom empati, god kommunikation och att lyssna på patientens behov, kan 
man förbättra omvårdnaden signifikant. Att då uppleva empatilöshet och andra 
stressreaktioner som i grunden påverkar en persons liv gör att omvårdnaden av patienter blir 
lidande då utmattning gör att vårdpersonalen inte orkar engagera sig i att vårda patienter 
(Coetzee & Klopper, 2010).

Problemformulering

Att arbeta inom ambulanssjukvård innebär att komma i kontakt med stressfyllda och psykiskt 
påfrestande situationer. I stort sett all ambulanspersonal kommer någon gång att utsättas för 
en kritisk händelse. I sådana situationer ska ambulanspersonalen även klara av att ge en god 
omvårdnad och utföra avancerade, ofta livräddande åtgärder. Detta kan vara psykiskt 
påfrestande och beroende på utgången i olika situationer kan mycket tankar uppstå efteråt. 
Dessa kan i sin tur, obearbetade, utveckla sig till diverse stressreaktioner så som sömnbesvär, 
empatitrötthet och PTSD. Att ambulanspersonal lider av dessa typer av stressreaktioner 
innebär dels ökad risk för att utföra sämre omvårdnad av patienter dels att göra fel vid till 
exempel, läkemedelshantering eller vid framförande av ambulansen. Debriefing och 
kamratstöd är två former av avlastande samtal som används inom ambulanssjukvården i 
dagsläget som ett försök att motverka olika typer av stressreaktioner. Då stressreaktioner hos 
ambulanspersonal är så vanligt förekommande idag är det av stor vikt att undersöka om de 
hjälpmedel som idag används fungerar samt om det är till hjälp för att motverka de 
stressreaktioner som kan uppstå efter att ambulanspersonal utsatts för kritiska händelser.
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SYFTE

Syftet var att beskriva kunskapsläget kring avlastande samtal för ambulanspersonal efter att 
de utsatts för kritiska händelser.

METOD

Ansats och design

Arbetet genomfördes som en integrerad allmän litteraturöversikt med induktiv ansats. En 
integrerad litteraturöversikt är lämplig då resultatet omfattar studier med olika typer av 
genomföranden, som till exempel både kvantitativa och kvalitativa studier (Whittemore & 
Knafl, 2005). Det anses också vara ett bra arbetssätt för att sammanställa relevant kunskap 
som sedan kan omsättas i praktiken (Kristensson, 2014). Författarna ansåg det lämpligt med 
litteraturstudie då detta arbete skedde under en begränsad, fastställd tid och där till exempel 
intervju eller enkät-undersökning ej kunde genomföras inom denna tidsram. Enligt Polit och 
Beck (2017) är det viktigt att bedöma hur lång tid det kommer att ta för att utföra en studie för 
att kunna anpassa arbetet till befintliga hålltider.

Urval

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier för denna studie var både kvantitativa och kvalitativa studier som 
omfattade ambulanspersonal och som besvarade syftet. Endast artiklar som var tillgängliga i 
fulltext togs med i studien. Studierna behövde även ha fått ett etiskt godkännande eller 
diskutera etiska aspekter för att inkluderas.

Exklusionskriterier

Författarna valde att exkludera artiklar skrivna på annat språk än engelska eller svenska. 
Artiklar som var äldre än 15 år exkluderades. Till en uppsats ska man eftersträva att välja så 
aktuella studier som möjligt utan att ge avkall på att de ska vara av hög kvalitet. Ett generellt 
råd om tidsbegränsning är därför svårt att säga (Kristensson, 2014). Ytterligare ett 
exklusionskriterium var studier som var litteraturstudier och litteraturöversikter då dessa 
enligt Polit och Beck (2017) blir en sekundär källa.

Datainsamling

Datainsamlingen pågick under december 2019 - januari 2020 genom sökning i databaserna 
PubMed och CINAHL efter studier som passade inklusions och exklusionskriterierna. Dessa 
databaser är de två största inom de medicinska vetenskaperna och det vårdvetenskapliga 
området (Kristensson, 2014).  Sökningen skedde med hjälp av de booleska sökoperatorerna 
OR och AND. Booleska sökoperatorer är enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 
(2016) något som bör användas för att kunna begränsa sökningarna till relevanta studier 
samtidigt som relevanta studier inte missas då de lägger samman flera söktermer. De skriver 
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vidare om vikten av att använda flera olika söktermer samt olika kombinationer av dessa för 
att på så sätt få fram relevanta studier att analysera, vilket genomfördes för att samla in data 
till denna litteraturstudie. 

Sökningarna skedde både genom MeSH-termer och CINAHL headings, att söka studier med 
hjälp av denna typ av termer är enligt Willman et.al (2016) viktigt för att genomföra en 
korrekt sökning och för att inte missa relevanta studier. Sökningar gjordes också med hjälp av 
fritextsökningar för att inte missa studier som inte tilldelats några termer/headings än. 
Söktermerna som användes var paramedic, Emergency Medical Technicians (EMS), first 
responder, mental health, resilience, prehospital, emergency, psychological, stress reaction, 
Posttraumatic stress, PTSD, stress, debriefing, symptoms, crisis intervention, ambulances, 
ambulance nurse, critical incident stress, psychological stress, occupational stress, prehospital 
care och hardiness. Flera av sökningarna som gjordes i fritext resulterade antingen inte i några 
träffar alls eller i få träffar som inte gav några lästa abstract eller artiklar och redovisas därför 
inte i söktabellen.

För att genomföra en så noggrann och tydlig sökning som möjligt efter vetenskapliga artiklar, 
så gjordes den första sökningarna i databasen CINAHL. På samma sätt gjordes sedan 
ytterligare sökningar, men den här gången i databasen PubMed. Sökorden (MeSH-termer och 
CINAHL headings) skiljer sig något åt i de bägge databaserna. Dock användes liknande 
begrepp i ett försök att få det så enhetligt som möjligt. Sökningen i PubMed resulterade i flera 
artiklar som redan inkluderats efter sökningen i CINAHL. För närmare redovisning av 
sökningarna se BILAGA A och BILAGA B. 

För att avgöra om en studie/vetenskaplig artikel var relevant lästes abstracten på varje studie 
igenom. Om denna bedömdes relevant och kriterierna uppnåddes gjordes en bedömning av 
hela studien, detta enligt vad Polit och Beck (2017) skriver om datainsamling vid en 
litteraturstudie. Totalt lästes 93 abstract och 50 artiklar igenom, detta resulterade i att 15 
artiklar inkluderades, av dessa var sju kvalitativa och åtta kvantitativa.

Dataanalys

Alla studier bedömdes med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 
vetenskaplig klassificering samt kvalitet, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 
(1999) och Willman et.al. (2016), se BILAGA C. Bedömningen gjordes av författarna var för 
sig och gicks sedan igenom tillsammans för att jämföra bedömningen, alla studier hade 
bedömts lika av båda författarna. En kort sammanfattning av varje artikel samt 
kvalitetsbedömning finns i BILAGA D. Då studierna som inkluderades var både kvalitativa 
och kvantitativa behövdes en integrerad analysmetod för att få fram ett resultat, detta kan 
enligt Whittemore och Knafl (2005) göras genom att den data som erhållits från studierna 
kodas och kategoriseras. Denna metod valdes därför för att få fram ett överskådligt resultat.

Artiklarna lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger. Det är viktigt att mer än en 
person går igenom materialet för att få en vidare tolkning och för att inte missa viktiga delar 
av resultatet (Malterud, 2012). Först framtogs ett antal koder var för sig och sedan 
diskuterades dessa tillsammans för att få fram gemensamma koder över hur resultatet 
framstod. Efter detta togs all relevant data ut från de artiklar som inkluderats i resultatet, för 
att sedan brytas ned i mindre delar som grupperades under koderna. Detta skedde genom att 
alla delar av resultatet från artiklarna som svarade på syftet gavs olika färgkoder beroende på 
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vilken kod de passade bäst under. Då dessa koder blev relativt många slogs vissa av dem ihop 
och efter detta samlades de under ett färre antal mer övergripande kategorier. Detta arbete 
skedde under gemensamma diskussioner. Under arbetets gång anpassades även namnet på 
både kategorier och koder till resultatet som framkom.

Forskningsetiska överväganden

Litteraturstudien har bedrivits genom granskning av vetenskapliga artiklar som var skrivna på 
engelska och författarna var väl medvetna om att det ibland kan vara svårt att få till 
översättningen av dessa ordagrant. Avsikten var dock att inte fabricera, förfalska eller plagiera 
resultaten såsom det beskrivs av Polit & Beck (2016). Då det är en litteraturstudie där varken 
enkäter eller intervjuer användes så fanns det i stort sett ingen risk för enskilda personer att 
identifieras. Detta är viktigt då möjligheten till att få fram ny kunskap enligt World Medical 
Association [WMA] (2013) aldrig får gå före en människas personliga integritet. Det var 
viktigt med bedömningen av de etiska aspekter och ställningstaganden som gjorts av de som 
utfört de tidigare studier som resultatet i denna litteraturstudie grundar sig på (Forsberg & 
Wengström, 2016). En annan viktig forskningsetisk aspekt som hela tiden måste beaktas är 
risken för så kallade bias vilket enligt Henricson (2017) beskrivs som speciella åsikter eller 
synsätt hos en eller flera personer. Att erkänna andra forskare och uppträda respektfullt, hålla 
allmän god ton och redovisa resultat på ett öppet och ärligt sätt beskrivs av Helgesson (2015) 
som god forskningssed.

RESULTAT

Vid analys av de inkluderade studierna framkom fyra kategorier. Dessa var: utveckling och 
minskade stressreaktioner, avsaknad av avlastande samtal, negativa upplevelser och informellt 
kamratstöd. Varje kategori tilldelades koder under sig som redovisas i tabell 1.

Tabell 1 Kategorier och koder från resultatet.
Utveckling och 
minskade 
stressreaktioner

Avsaknad av 
avlastande samtal

Negativa 
upplevelser

Informellt 
kamratstöd

Bearbeta och öka 
förståelsen för sina 
känslor.

Utveckling för 
organisation och 
individ

Ilska mot ledning och 
organisation

Ökade negativa 
känslor och 
stressreaktioner

Lågt förtroende 
för formalitet och 
ledning

Icke hjälpsamt och 
negativa 
erfarenheter

Förtroende för 
sina kollegor

Förståelse för 
situationen

Finns alltid där 
och möjliggör 
reflektion
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Utveckling och minskade stressreaktioner

Bearbeta och öka förståelsen för sina känslor

Gouweloos-Trines et.al. (2017) beskrev att de som upplevde stöd från arbetsgivare och 
kollegor samt de som uppgav att de fått ett formellt utformat stöd från kollegor uppvisade 
mindre stressreaktioner. Enligt Austin, Pathak och Thompson (2018) visade den 
ambulanspersonal som erhållit någon form av avlastning, som till exempel gruppsamtal, en 
större psykologisk återhämtningsförmåga. De kom även fram till att olika former av support 
och debriefing hjälper för att åtgärda stress. Clompus och Albarran (2015) visar på att när det 
fanns organisatorisk support tillgänglig, och den användes, var det en ovärderlig hjälp när det 
gällde att hantera arbetsrelaterade känslor.

Ambulanspersonal upplevde ett behov av träning för att hantera och identifiera stress, samt 
psykosocialt stöd (Drury et.al., 2013). Ambulanspersonal uppgav också att någon form av 
formellt stöd vid stress kom på andraplats när det gällde att hantera sin stress (Donnelly, 
Bradford, Davis, Hedges & Klingel, 2016).

Utveckling för organisation och individ

Debriefing sågs som en möjlighet till utveckling, både för individen och teamet, samt som en 
möjlighet till lärande och bättre klinisk vård (Tierny, 2018). Avraham, Goldblatt och Yafe 
(2014) kom fram till att ett effektivt sätt att ta hantera sina känslor var mycket viktigt för att 
de som utsatts för någon form av psykiskt påfrestande händelse skulle kunna minska effekten 
av stress och växa både individuellt och i sin profession. Ambulanspersonal konstaterade i 
samma studie också att det var viktigt för hela personalstyrkan att diskutera vad som hänt 
under kritiska händelser för att även de som inte varit med om händelsen skulle kunna lära sig 
av den och få mer kontroll över framtida kritiska händelser. Både personlig utveckling och 
återhämtning var högre hos ambulanspersonal som visade ett intresse för coping-strategier än 
för de som inte visade något som helst intresse för detta (Austin et.al., 2018). 

Utbildning av ambulanspersonal i att identifiera känslor kan bidra till nya sätt att förhindra 
ogynnsamma effekter av arbetsrelaterad stress (Halpern, Maunder, Schwarz & Gurevich, 
2012b). Ambulanspersonalen upplevde också att utbildning i hantering av stressfaktorer, 
någon form av icke-dömande samtal kring olika fall samt hjälp att identifiera stressreaktioner 
behövs för att kunna främja stöd och stresshantering (Halpern, Gurevich, Schwartz & 
Brazeau, 2009b). Enligt Gouweloos-Trines et.al (2017) sågs en viss effekt av att formellt 
förekommande kamratstöd gav en upplevelse av ökat stöd från kollegor och därför 
motverkade stress. Ambulanspersonal som hade positiva erfarenheter av organiserad 
debriefing beskrev ledningen som stöttande och att de uppfyllde personalens behov (Clompus 
& Albarran, 2015).

Avsaknad av avlastande samtal

Ökade negativa känslor och stressreaktioner 

Enligt Jonsson och Segesten (2004) upplevde ambulanspersonal som inte tilläts dela sina 
upplevelser av skuld och skam efter en kritisk händelse att deras känslor förstärktes och detta 
kunde leda till bland annat självförakt och en känsla av brist på förståelse. Den 
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ambulanspersonal som rapporterade att de fått för lite tid till återhämtning rapporterade även 
högre nivåer av stressreaktioner (Gouweloos-Trines et.al., 2017; Bohström, Carlström & 
Sjöström, 2017). När skadliga coping-strategier användes så upplevde ambulanspersonalen 
mer stress. Ambulanspersonal som använde sig av undvikande och flykt som coping visade 
sig ha 19 gånger så stor risk att drabbas av traumatisk stress till skillnad från de med positiva 
typer av coping-strategier så som till exempel socialt stöd och problemlösning (Holland, 
2011).

Chefer på ambulansstationer uppgav att minskad empati och att ambulanspersonalen tappade 
humöret berodde på en brist på krisstöd och även att ambulanspersonalen samlade på sig 
negativa känslor utan någon möjlighet till återhämtning ifall krisstödsinsatser uteblev 
(Hugelius, Berg, Westerberg, Gifford & Adolfsson, 2014). Enligt Halpern et.al (2012b) visade 
det sig att ju svårare ambulanspersonalen hade för att uttrycka sina känslor desto sämre 
effekter fick detta på den mentala hälsan. De såg vidare att svårigheterna att uttrycka sina 
känslor hade ett samband med antalet hjälpfulla kontakter efter en kritisk händelse, dessa 
kontakter kunde bestå både av familj, kollegor och professionell hjälp. 

Ilska mot ledning och organisation

Brist på stöd och organiserad krishantering skapade en upprördhet mot både ledning och 
organisationen ambulanspersonalen jobbade för. Uttryck av missnöje med det stöd som gavs 
från ledningen efter en kritisk händelse kunde vara ett tecken på ohanterad stress och en brist 
på organiserad hjälp (Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich, 2012a, Halpern et.al. 2009b). 
Chefer som uppfattades som att de inte stöttade personalen uppfattades som kritiska och 
beskrevs i intervjuer i arga och upprörda toner (Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau, 
2009a). Clompus & Albarran, (2015) och även Gouweloos-Trines et.al. (2017) konstaterar att 
ambulanspersonal blir arg på ledningen när stöd uteblir, som i detta citat “I can barely take the 
mental load anymore. Managers are unsupportive and create a negative atmosphere coupled 
with being surrounded by disaster. “How can I offer support [---] when we can’t even take 
care of ourselves?” (Gouweloos-Trines et.al., 2017, s.818)

Negativa upplevelser

Icke hjälpsamt och negativa erfarenheter

Hugelius et.al (2014) fann att chefer på ett antal ambulansstationer uttryckt tvekan för den 
nuvarande formen av avlastande samtal och nämnde istället ett tillvägagångssätt som ligger 
mer i linje med evidensbaserade rekommendationer men exakt vad som avses framkommer 
inte i studien. Vidare upplevde cheferna också en risk för att genom att ge avlastande samtal 
överdramatisera en händelse och på så sätt förvärra personalens känslor rörande händelsen.

Viss ambulanspersonal uttryckte också en motvillighet till att prata om sina känslor även med 
kollegor av rädsla för att uppleva obekväma känslor (Haplern et.al. 2009a.). Många verkade 
också föredra att skärma av sig från sina känslor för att kunna hantera dessa och skydda sig 
själva, som i följande citat “you don’t have to get into emotional issues….and the thing about 
trauma is you don’t have to connect with people that much usually, especially big trauma.” 
(Clampus & Albarran, 2015, s. 5)
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Enligt Bohström et.al. (2017) var antalet debriefing sessioner få, och när ambulanspersonalen 
väl erhöll debriefing kom den ofta för sent, ofta kunde detta vara flera veckor efter den 
kritiska händelsen. Ambulanspersonalen upplevde att de behövde få stressa ner direkt efter 
händelsen och upplevde därför att debriefingen saknade effekt. Som en av 
ambulanspersonalen uttryckte sig “the two times I have recieved debriefing, the manager had 
arranged it a week later; it was however too late for me” (Bohström et.al., 2017, s.31)

Lågt förtroende för formalitet och ledning

Drury et.al (2013) kunde inte se att organiserat stöd som till exempel kamratstöd var till 
någon hjälp. Enligt Halpern et.al. (2009a) var meningarna gällande debriefing delade och 
varierade från hjälpsamt till skadligt. Detta kunde delvis bero på en rädsla för brist på 
konfidentialitet hos de som höll i debriefingen samt en rädsla för stigmatisering och att 
uppfattas som svag. Vidare konstaterade de att ambulanspersonalen som arbetade ute i 
ambulanserna misstrodde både annan ambulanspersonal i ledningsposition samt även chefer 
och att ambulanspersonalen tvivlade på att ledningen hade personalens bästa i åtanke. I en 
interventionsstudie uppgav mer än en femtedel av deltagarna att de vid tidigare debriefing 
tillfällen inte upplevt att debriefingen bidrog med att identifiera möjligheter till lärande eller 
förbättring (Tierney, 2018).

Informellt kamratsöd

Förtroende för sina kollegor

Ambulanspersonal har större förtroende för och upplever mer stöd från sina kollegor än för 
ledningen, till exempel uppgav nästan hälften av ambulanspersonalen som deltog i en studie 
att de saknade stöd från ledningen men mindre än en femtedel upplevde att de saknade stöd 
från sina kollegor (Gouweloos-Trines et.al., 2017). En stor del av ambulanspersonalen 
förlitade sig på stöd från ett nätverk av kollegor (Clompus & Albarran, 2015). Att få tid att 
prata med sin kollega ansågs viktigt och uttrycktes på följande sätt hos två olika 
ambulanspersonal:

I have my own sort of peer that I can trust. And usually your partner, I find, is usually, 
especially if you’re permanent partners...I have the same partner every shift. I can talk 
to that partner. We spend 12 hours, I spend more time with my partner than I do with 
my wife. I can talk to them about, you know, this stuff, right? And they were there…” 
(Halpern et.al., 2009a, s. 145).

I know it’s a bit of a cliché but ambulance people really do depend on their 
workmates…[they] understand the problem and also you don’t want to take shit home 
all the time you know...when there’s anxiety there, you need to get rid of it somehow. 
(Clompus & Albarran, 2015, s. 5)

Enligt Bohström et.al (2017) litade ambulanspersonalen på sina kollegor vilket ansågs 
förebygga stress samtidigt som ambulanspersonalen uppgav att de tack vare denna tillit inte 
kände sig lika ensamma eller utsatta när de utsattes för en kritisk händelse.

Förståelse för situationen
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Ambulanspersonal föredrog att ventilera sina känslor till kollegor då de upplevde att 
kollegorna hade bättre insikt i de kritiska händelserna samt att de hade större möjlighet att 
komma med professionell feedback (Bohström et.al., 2017). Att genomföra debriefing och få 
stöd från kollegor, gärna någon ambulanspersonal arbetat regelbundet med, föredrogs för att 
hantera upplevda kritiska händelser och den stress dessa framkallade (Donnelly et.al., 2016; 
Bohström et.al 2017). Kritiska händelser kunde innebära att ambulanspersonalen ifrågasatte 
sitt handlande och sin kompetens, vissa sökte då stöd från kollegor för att få bekräftelse att de 
handlat rätt (Halpern et.al. 2009b). Detta framkommer tydligt i en intervju med en 
ambulanspersonal:

...spoke with my colleagues, spoke with the pathologist I had run into, asked a few 
other physicians that I’ve run into what they might have done. And more of the 
consensus from the people on my level was that they weren’t there; I was there and 
they would have done what I had done under the circumstances. So that alleviated a 
lot of my feelings of discontent about the situation. (Halpern et.al. 2009b, s. 180–181)

Finns alltid där och möjliggör reflektion

Gruppen med kollegor som varit inblandade i kritisk händelse ansågs vara den viktigaste 
faktorn när det gällde att stressa ner. Deltagarna hade informella diskussioner i bilen och i 
garaget angående fall som ansågs utlösa stress. Även att sitta ner vid slutet av ett arbetsskift 
med en kopp kaffe gjordes, informellt men regelbundet, och ansågs värdefullt (Bohström 
et.al., 2017). Enligt Halpern et.al (2012b) tog över 80 procent av ambulanspersonalen kontakt 
med en kollega eller överordnad inom 24 timmar efter en kritisk händelse, och över 60 
procent upplevde att detta var hjälpfullt. Även chefer för ambulansstationer hade upplevelser 
för hur det kunde vara mer värdefullt att ta en kaffe och prata istället för mer organiserade 
möten (Hugelius et.al., 2014). Clompus och Albarran (2015) beskriver hur ambulanspersonal 
helst inte ville vara ensamma i väntan på nästa uppdrag utan att de föredrog att ha en kollega 
att avlasta sina känslor till. Något som också hjälpte ambulanspersonalen att hantera sina 
känslor efter en kritisk händelse var att få en time out efter händelsen för att på så sätt få tid 
att diskutera händelsen med sina kollegor (Halpern et.al 2009b; Bohström et.al 2017). Vid 
dessa tillfällen upplevde ambulanspersonalen att de kunde diskutera kritiska händelser så 
långt som de kände sig bekväma med (Halpern et.al., 2009b). Att få stöd från andra var en 
viktig coping-strategi och behovet att ha någon att prata med kom ofta direkt och upplevdes 
akut, därför uppgav ambulanspersonalen att de gärna beskrev sina känslor i samtal med 
kollegor för att på bättre sätt kunna hantera sina känslor (Jonsson & Segesten, 2004).

DISKUSSION

Metoddiskussion

Arbetets syfte ledde fram till valet att göra en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats. 
Denna typ av studie valdes då en allmän litteraturöversikt kan ge värdefull information och 
beskriver det aktuella kunskapsläget inom ett område (Kristensson, 2014; Forsberg & 
Wengström, 2016). En annan anledning att välja denna typ av studie var tidsaspekten. Då 
detta var ett arbete som bedrevs under en begränsad tid så fanns ingen möjlighet att 
genomföra en systematisk litteraturöversikt vilket gör att relevant forskning kan ha missats.
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Från början var intentionen att göra en intervjustudie för att besvara syftet, dock blev detta 
inte möjligt dels på grund av tidsbrist, dels på grund av riktlinjer från högskolan. Hade en 
intervjustudie utförts är det möjligt att resultatet blivit annorlunda. Detta beroende på den 
befintliga organisationen för avlastande samtal som eventuella deltagare i studien skulle haft 
tillgång till samt att erfarenheterna av kritiska händelser kan se olika ut då litteraturstudien 
innefattade artiklar från till exempel Israel och USA där det finns mer inslag av terror och 
våld som inkluderar skjutvapen. Samtidigt hade en intervjustudie i Sverige med största 
sannolikhet gett skillnader vad gäller resultatet, om den genomförts i en storstadsregion kontra 
landsbygd.

Att sökningarna gjordes med indexeringsord, så som MeSH-termer och CINAHL headings är 
en styrka då man på så sätt inte missar synonymer och felstavningar men kan också vara en 
svaghet då det kan göra sökningarna för generella samt göra att den allra senaste forskningen 
missas då nya studier inte hunnits tilldelas indexord. Det var därför även en styrka att dessa 
sökningar med indexeringsord kompletterades med fritextsökningar. Att det genomfördes en 
bred sökning är en styrka, då smala sökningar kan ge en större noggrannhet men med en risk 
att relevanta artiklar inte inkluderas. Den breda sökningen som genomfördes bidrog därför till 
en större sannolikhet att relevanta artiklar inte missats, vilket är viktigt vid en 
litteraturöversikt. (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017).

Efter urval inkluderades till slut 15 vetenskapliga artiklar. Eftersom författarna endast 
behärskar svenska och engelska, sattes begränsning till dessa två språk när det skulle väljas 
vetenskapliga artiklar, därför finns det en risk att relevanta artiklar kan ha missats och det får 
ses som en svaghet. Att endast artiklar som genom Sophiahemmet Högskola fanns tillgängliga 
i fulltext inkluderats, är också något som gör att relevanta artiklar kan ha uteslutits. Även när 
det gäller detta har tidsaspekten spelat stor roll då det hade tagit för lång tid att söka upp de 
artiklar som inte fanns i fulltext. Avsikten från början var att exkludera studier äldre än tio år 
för att få med så aktuell forskning som möjligt men då det vid litteratursökningen inte fanns 
tillräckligt många relevanta studier inom detta tidsspann fick tidsramen utökas till 15år. Med 
tanke på att även de äldre artiklarna har haft ett liknande resultat som de som genomförts 
senare har det förlängda tidsspannet troligtvis ej påverkat resultatet.

Att artiklarna skulle vara peer-reviewed var inte ett inklusionskriterie som användes, detta då 
inte artiklar skulle missas med tanke på svårigheten att hitta tillräckligt med material. Detta 
innebär en svaghet då det finn en risk för att studierna håller lägre kvalitet, där en peer-
reviewed artikel har granskats av specialister på det område som artiklarna berör (Willman 
et.al., 2016). Dock är alla inkluderade artiklar trots allt peer-reviewed vilket istället blivit en 
styrka hos studien.

Vi anser det vara en styrka att vi inkluderat vetenskapliga artiklar från olika delar av världen. 
Det är intressant att kunskapsläget kring avlastande samtal efter kritisk händelse ser ungefär 
likadant ut för ambulanspersonal, åtminstone i Nordamerika, Europa och Australien. Detta är 
något som ökar studiens generaliserbarhet internationellt. Det får däremot ses som både en 
svaghet för litteraturstudien och en besvikelse hos författarna, att inte till exempel 
vetenskapliga artiklar från Asien eller Afrika finns representerade i resultatet. Den jämna 
fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ses som en fördel då det får med 
olika perspektiv och således kompletterar varandra för ett mer utförligt resultat.

Kvalitetsgranskning av artiklarna har som tidigare nämnts skett utifrån Sophiahemmet 
Högskola bedömningsunderlag (BILAGA C). Författarna har var för sig kunnat bedöma varje 
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artikels kvalitet vilket får anses vara en styrka, dock är författarnas erfarenhet av att 
kvalitetsbedöma artiklar begränsad vilket kan ha påverkat bedömningen. Enligt Forsberg och 
Wengström (2016) är det viktigt med kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar i en allmän 
litteraturöversikt för att minska risken att dra felaktiga slutsatser. Alla artiklar som 
inkluderades var av medel eller hög nivå, detta var inte ett inklusionskriterie då relevant 
information även kan finnas i artiklar av låg kvalitet, dock är det en styrka att artiklarna som 
inkluderades uppfyller högre kvalitet. 

Denna litteraturstudie inleddes med att författarna skrev en projektplan. Efter att denna 
godkänts kom författarna att ingå i en handledargrupp tillsammans med två andra skrivarpar. 
Fysiska möten, alternativ medverkan via videolänk, har skett vid fyra tillfällen innan 
genomfört respondentskap och även vid ett tillfälle efteråt. Tillsammans med handledare och 
övriga skrivarpar har vi gemensamt läst och bidragit med kommentarer kring varandras 
arbeten. Granskningen från övriga kan ses som en typ av föropponering, då var och en har fått 
bidragit med minst två frågor eller kommentarer var vid varje handledarträff och där fokus har 
varit på struktur och de huvudrubriker som ska ingå i ett vetenskapligt arbete. Detta har varit 
värdefullt då det gett nya infallsvinklar på diverse problem och frågeställningar som 
framkommit, samt bidragit till en ökad kunskap och förbättring på uppbyggnad och struktur 
av hela arbetet. Enligt Henricson (2017) är detta något som stärker både trovärdigheten och 
pålitligheten i arbetet.

Alla artiklar som ingår i detta arbetes resultatdel har haft ett etiskt godkännande eller 
diskuterat etiska aspekter, vilket enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) är något som 
påvisar en högre professionell och vetenskaplig standard än om etiska aspekter helt 
utelämnats ur artikeln. Vi tycker också att detta är viktigt då det i studier som omfattar 
människor är grundläggande med etiskt godkännande eller etiska reflektioner för att ta tillvara 
på individens integritet och rättigheter. När det gäller forskningsetiska överväganden så får 
det anses vara en styrka att det är två författare till denna litteraturöversikt. Det har inneburit 
att vi kunnat påminna varandra men också diskuterat om vi ansett att den andra tolkat ett 
resultat till att vara sin egen uppfattning. Båda författarna är dock verksamma inom 
ambulanssjukvården med åsikter och uppfattningar kring avlastande samtal för 
ambulanspersonal så att helt komma ifrån så kallade bias, anser vi inte är rimligt.

Resultatdiskussion

Jonsson (2005) beskriver hur viktig kamratstödsfunktionen kan vara. Från att den setts med 
stor misstänksamhet och även skadlig har det visat sig många gånger vara värdefullt med 
denna funktion, inte minst bland personal i utryckningstjänst.  Jonsson (2005) menar att 
grunden vid en kris, oavsett företag eller organisation, är god stresshantering. Med det avses 
enligt Brolin, Calleberg och Westrell (2016) en väl fungerande organisation samt kunskap och 
beredskap för att hjälpa en medarbetare som behöver stöd. Att missa detta kommer ge sämre 
effektivitet och mindre kompetens hos medarbetarna. En annan viktig aspekt när det gäller 
hur väl en organisation tar hand om sin personal är den ekonomiska delen. Kostnader för 
sjukskrivningar och eventuell rehabilitering känns onödigt och kan lätt minskas eller undvikas 
på, vill vi påstå, ett ganska enkelt sätt genom att erbjuda avlastande samtal. I Sverige bedrivs 
ambulanssjukvården av de olika regionerna och det rapporteras ofta i olika medier hur de 
flesta av dessa regioner brottas med stora budgetunderskott. Besparingar och minskade 
kostnader på alla plan är därför av godo.
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Då ambulanssjukvård många gånger är den första länken i hela sjukvårdskedjan för många 
patienter så anser vi det högst angeläget att det första intrycket och omhändertagandet är 
viktigt och till och med avgörande, för hur resten av mötet med sjukvården upplevs. Att då ha 
ambulanspersonal som inte skulle orka engagera sig får såklart konsekvenser, dels för 
patienten som tycker att de bemöts dåligt men det kan också skada allmänhetens förtroende 
för en så viktig samhällsfunktion som sjukvården i stort Det finns olika sätt att förbättra 
återhämtningen efter olika stressreaktioner. Ambulanspersonal som deltog i någon form av 
krisstödsresurs visade större grad av återhämtning. Några former av stöd som visat positiva 
resultat är gruppstöd, debriefing och kamratstöd (Austin et al, 2018). Det har också visat sig 
att ambulanspersonal hellre vänder sig till sina kollegor än professionella terapeuter och att 
det därför kan vara en fördel att använda sig av kamratstöd (Austin et al, 2018).  I en studie av 
Dyregrov, Kristoffersen och Gjestad (1996) visade det sig att i stort sett alla tillfrågade hade 
upplevt hjälp av psykologisk debriefing efter att ha varit först på plats och hjälpt till vid en 
större bussolycka med flera döda och skadade.

Har en individ redan utvecklat PTSD är det svårare med behandlingen av dessa och effekten 
anses minimal. Det är därför av största vikt med tidigt insättande av samtalsstöd, om än inte 
för att kunna förebygga helt, så åtminstone för att minska de psykologiska effekterna som 
följer efter en traumatisk upplevelse (Hammond & Brooks, 2001). Något som också kan 
hjälpa är att i förebyggande syfte utbilda ambulanspersonal i stresshantering och i att 
identifiera kritiska händelser och stressreaktioner hos kollegor för att på bästa sätt kunna 
hjälpa varandra. Även om det framkommit att personal ofta föredrar att prata med sina 
kollegor framför att delta i formell debriefing är det av vikt att det inom organisationer finns 
organiserat stöd. Delvis för att fånga upp dem som eventuellt inte pratar med sina kollegor 
och delvis för att ge en ökad känsla av öppenhet. Detta gör att ambulanspersonalen får tydliga 
signaler från ledning och organisation att deras upplevda stressreaktioner efter kritiska 
händelser tas på allvar och att de får möjligheten att prata om dem (Gouweloos-Trines et.al, 
2017). Även ambulanspersonal har påpekat nyttan av att göra debriefing/kamratstöd 
obligatoriskt (Halpern et.al., 2009a).

En av de negativa aspekter som framkom när det kom till strukturerad debriefing var att de 
utfördes för sent, att ambulanspersonalen istället vände sig till kollegor för att det var de som 
fanns till hands när de behövde bearbeta en kritisk händelse de varit med om. Detta är viktigt 
att ta fasta på, och möjliggöra genomförandet av debriefing närmare i anslutning till de 
kritiska händelserna, till exempel att ambulanspersonalen vid behov tas ur tjänst direkt efter 
en kritisk händelse för att ges möjlighet till avlastande samtal.

Slutsats

Genom att få en ökad förståelse för att ambulanspersonal har ett behov av att prata efter 
kritiska händelser på ett eller annat sätt, anser vi det nödvändigt med ytterligare utbildning 
och kunskap. Både ambulanspersonal och chefer måste bli bättre på att dels kunna tyda tecken 
på om någon är på väg att utveckla stressreaktioner men också, och kanske framförallt, finnas 
till hands och erbjuda ett avlastande samtal när någon varit med om en kritisk händelse. 
Utbildningsinsatser och även utformningen av en framtida modell för avlastande samtal bör, 
liksom all hälso- och sjukvård, vara evidensbaserad. Den fortsatta forskning som berör 
avlastande samtal bör ha fokus på detta. 
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Klinisk tillämpbarhet

Då det visat sig att många som varit med om kritiska händelser, använder sig av skadliga 
coping-strategier, bland annat drar sig undan och är tysta, vilket även vi anser varit den 
rådande kulturen inom ambulanssjukvården under lång tid, får det anses nödvändigt att denna 
kultur bryts och att det inte ses som skamligt att reagera med någon form av psykisk reaktion 
efter en kritisk händelse. Information om avlastande samtal och vem man ska vända sig till 
bör ingå vid introduktion av nyanställda inom ambulanssjukvården samt vid årliga 
medarbetarsamtal.

Denna studie handlar om ambulanspersonal och ambulanssjukvård. Dock kan kritiska 
händelser uppstå inom all form av hälso- och sjukvård. Därför anser, och hoppas vi, att detta 
arbete ska kunna läsas och vara till nytta för alla som arbetar inom hälso- och sjukvård eller i 
yrken där personal riskerar att utveckla olika typer av stressreaktioner till exempel polis, 
räddningstjänst, ordningsvakter samt larmoperatörer på SOS och sjukvårdens larmcentral 
(SvLC).
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Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder. 

*
Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder.

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller).

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik.

*

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 
otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning.

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.

BILAGA C



VI

Matris över inkluderade artiklar
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Austin, C.L., Pathak, 
M., Thompson, S.
2018
USA

Secondary traumatic 
stress and resilience 
among EMS

Undersöka positiva 
och negativa 
anpassningar som görs 
relaterat till sekundär 
traumatisk stress och 
på betydelsen av 
återhämtning bland 
ambulanspersonal

Designen var en 
kvantitativ 
enkätundersökning där 
160 enkäter skickades 
ut till olika 
ambulansstationer i 
USA, där de gavs ut av 
ledningen till 
ambulanspersonalen.
Resultatet 
sammanställdes 
genom statistisk analys 
med hjälp av statistisk 
datormjukvara.

54
(106)

Resultatet visade på signifikant 
korrelation mellan sekundär traumatisk 
stress, återhämtning och ökad förekomst 
av post-traumatisk (stress).
Stor skillnad på förmåga till 
återhämtning hos de som arbetade 
halvtid jämfört med heltidsarbetare.
Även stor skillnad på återhämtning och 
personlig utveckling mellan de som var 
intresserade av att lära sig 
copingstrategier och de som inte var 
intresserade. Ingen skillnad på 
återhämtning sågs relaterat till 
arbetslängd i antal år.

R
I

Avraham,N., 
Goldblatt, H., Yafe, E.
2014
Israel

Paramedics’ 
Experiences and 
Coping Strategies 
When Encountering 
Critical Incidents

Målet med studien var 
att undersöka hur 
ambulanspersonal 
som arbetar i stora 
akutorganisationer i 
Israel upplever 
kritiska händelser och 
vad de använder för 
copingstrategier för att 
hantera dessa 
händelser.

Kvalitativ 
intervjustudie med 
fenomenologiskt 
perspektiv. Deltagarna 
valdes bland större 
ambulansstationer där 
de som var 
intresserade att deltaga 
efter att de fått ämnet 
presenterat för sig 
anmälde sig till 
studien. 

15
(0)

Det framkom två huvudteman: mellan 
kontakt och avskildhet/distans och 
mellan kontroll och brist på kontroll av 
situationen.

Ambulanspersonal som upplevde 
känslomässig kontakt med patienter och 
anhöriga i kritiska situationer, samt de 
som upplevde brist på kontroll upplevde 
svåra och negativa känslor. För att uppnå 
avskildhet/distans använde de olika 
copingstrategier. Ambulanspersonal som 

K
I
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VII

Datainsamlingen 
skedde genom 
semistrukturerade 
intervjuer.
Sedan genomfördes en 
tematisk 
innehållsanalys

upplevde kognitiv och funktionell 
kontroll över situationen rapporterade en 
positiv och utvecklande erfarenhet 
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Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Bohström,D., 
Carlström, E., 
Sjöström,N.

2016
Sverige

Managing stress in 
prehospital care: 
Strategies used by 
ambulancenurses

Studien undersökte 
orsaker som leder till, 
och vad som lindrar 
stress, bland 
ambulanspersonal. 

Kvalitativ 
intervjustudie med 
deskriptiv ansats.
Strategiskt urval 
gällande kön och minst 
10 år i yrket.
Stationschefer på fyra 
ambulansstationer 
gjorde urvalet. Efter 
detta skickades brev ut 
om fråga att delta. 
Alla som uppfyllde 
kriterierna deltog.
Man =7
Kvinna =8
Datainsamlingen 
skedde genom 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Anals skedde genom 
strukturell 
innehållsanalys.

 15
(0)

Att ambulanspersonal generellt sett 
upplever uppdrag som stressande speciellt 
de som rör barn och/eller förlossning. 
Samtal med kollegan direkt efter 
uppdraget var stressreducerande- korrekt 
information från larmcentralen likaså. 
Samarbete med kollegor men också korta 
pauser under arbetspasset visade sig 
också vara stressreducerande.
Totalt 123 kritiska händelser hittades och 
totalt 61 strategier för att hantera stress. 
Totalt 13underrubriker (sju stress faktorer 
och fem stress reducerande faktorer) 
(SIC) delades in i två stress kategorier 
och två stress reducerande faktorer.

K
I

Clompus, S R., 
Albarran, J W.

2015
England

Exploring the nature 
of resilience in 
paramedic practice: A 
psycho-social study

Att undersöka frågan 
om hur 
ambulanspersonal 
“överlever” sitt arbete 
i det nuvarande 
klimatet inom hälso- 
och sjukvården.

Designen var en 
kvalitativ 
intervjustudie.
Urvalet bestod av 
ambulanspersonal 
anställda på ett 
studiecenter som hade 
examen antingen som 

 7
(3)

I studien framkom fyra huvudteman med 
totalt tio under-teman. Huvudtemana var 
Motivation till att bli 
ambulanssjukvårdare/ 
ambulanssjuksköterska, Press från 
arbetsbelastning, Coping och 
återhämtning och Extern support.

K
I



IX

ambulanssjuksköterska 
eller som 
ambulanssjukvårdare, 
som frivilligt valde att 
delta. Deltagarna 
hittades genom att 
publicera en kort 
beskrivning av studien 
i en lokal tidning för 
ambulanspersonal.
Datainsamlingen 
skedde genom 
biografiska intervjuer 
med frågor om 
deltagarnas bakgrund 
samt semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor.
Analysen skedde med 
”Free Association 
Narrative Interiewing” 
(FANI) analys, vilket 
även lägger vikt vid 
tonlägen och känslor, 
inte bara innehållet.

Coping och återhämtning påverkades av 
formella metoder a stöd, såsom stöd från 
ledningen, debriefing och hänvisning till 
hjälp utanför organisationen. Utöver detta 
så hjälpte även informella metoder till för 
en bättre återhämtning. Informella 
metoder bestod a kamratstöd, stöd från 
familj och vänner samt användandet av 
humor. Studien visade även hur 
distansering används för att hantera 
känslor.

Donnelly, E A., 
Bradford, P.,Davis, 
M.,Hedges, 
C.,Michelle Klingel, 
M.

2016
Kanada

Predictors of 
posttraumatic stress 
and preferred sources 
of social support 
among Canadian 
paramedics

Att utvärdera 
sambandet mellan 
arbetsrelaterade 
stressorer och post 
traumatisk stress men 
också att se vilken typ 
av stöd som 
ambulanspersonal 
föredrog för att 
hantera arbetsrelaterad 
stress.

Kvantitativ 
enkätstudie.
269 ambulanspersonal 
anställda inom samma 
region inbjöds att delta 
i en on-line 
undersökning via 
email. Statistisk analys 
genomfördes med 
olika metoder för att 
tolka resultatet.

145
(124)

Posttraumatiskstress var starkt korrelerad 
med stressigt arbete, stress relaterat till 
organisation samt kritiska händelser.
Vardagliga stressen på arbetet var 
signifikant oberoende orsak till stress och 
i kombination med kritisk händelse.
Ambulanspersonal uppgav att de hellre 
tog emot hjälp från kollega, vän eller 
familjemedlem än på annat håll.

R
II
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Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Drury, J.,Kemp, V., 
Newman, J., 
Novelli,D., Doyle, C., 
Walter, D.,  
Williams,R.

2013
England

Psychosocial care for 
persons affected by 
emergencies and 
major incidents: a 
Delphi study to 
determine the needs of 
professional first 
responders for 
education, training 
and support

Syftet var att 
identifiera behovet, 
bland de som är först 
på olyckor av alla de 
slag, av utbildning 
angående 
överlevandes 
psykosociala 
reaktioner. Träning i 
psykosocialt 
omhändertagande och 
kontinuerligt stöd.

Kvantitativ enkätstudie 
enligt delfi-design.
Ambulanspersonal 
kontaktades via mejl 
genom lokala 
kontaktpersoner. 
Analysen skedde 
genom statistisk analys 
inom delfistudiers 
koncept.

102
(470)

Delfistudie I tre steg
Steg 1 = 102
Steg 2 = 72 från steg 1
Steg 3 = 49 från steg 2

Man fann konsensus i 7 påståenden: 
Patienters psykosociala behov, möjliga 
källor till stress i ditt arbete, effekten av 
stress i ditt arbete, att möta dina egna 
känslomässiga behov, stöd från 
organisationen, behov av träning i 
psykosociala färdigheter för att möta 
patienten, mitt behov av psykososcial 
träning och stöd.

R
II

Gouweloos-Trines, J., 
Tyler, M P., 
Giummarra, M J., 
Kassam-Adams, N., 
Landolt, M A,. 
Kleber, R J,. Alisic, E.

2017
Australien

Perceived support at 
work after critical 
incidents and its 
relation to 
psychological distress: 
a survey among 
prehospital providers

Att undersöka (1) I 
vilken utsträckning 
ambulanspersonal 
upplever stöd på 
jobbet. (2) huruvida 
stödet på jobbet är 
direkt associerat med 
mindre stress och (3) 
huruvida ett 
tillgängligt kollegialt 
stöd är relaterat till 
lägre stress.

Tvärsnittsstudie 
genomförd med 
enkäter.
Urval skedde i 8 väst/i-
länder genom ett 
multinationellt projekt. 
Deltagare rekryterades 
genom arbetsgivare, 
fack, universitet och 
andra 
ambulansorganisationer 
via email. Resultat togs 
fram genom olika 
statistiska analyser.

813
(-)

Hälften av deltagarna hade medel till 
högrisk vad gäller psykisk stress.
En stor andel visste inte att det fanns 
formellt stöd på arbetet.
Upplevt stöd från ledningen, tillräckligt 
med tid för återhämtning och kollegialt 
stöd var indirekt relaterat till lägre nivåer 
av stress.

R
I



XI

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Halpern, J., Gurevich, 
M., Schwartz, B., 
Brazeau,P.

2009
Kanada

Interventions for 
critical incident stress 
in emergency medical 
services: a qualitative 
study

Att utforska och 
beskriva 
ambulanspersonalens 
erfarenheter av 
kritiska händelser och 
syn (åsikter) på 
tänkbara åtgärder för 
att främja 
utvecklandet av nya 
åtgärder som tar 
hänsyn till rådande 
”kultur” hos 
ambulanspersonal

Kvalitativ 
intervjustudie.
Frivilliga valdes ut på 
en obligatorisk 
vidareutbildning 
(CME) för 
ambulanspersonal.
Deltagarna fick välja 
om de ville bli 
intervjuade en och en 
n=29, eller i grupp, 
n=31
Semistrukturerad 
intervju där deltagarna 
ombads ge exempel på 
kritiska händelser 
alt.få exempel från 
person som 
intervjuade.
Analys skedde genom 
kategorisering av 
innehållet i 
intervjuerna.

60
(0)

Ambulanspersonal vill ha känslomässigt 
stöd på sin arbetsplats direkt efter en 
kritisk händelse och välkomnade åtgärder 
som skulle förbättra detta. De upplevde 
även att en kort paus var viktig för att 
förebygga följdtillstånd av kritiska 
händelser. Utbyte med chefer och 
kollegor som är vana vid att stötta 
framkom. Hinder för stöttning beskrevs 
liksom sätt att få fram dem? Chefer och 
ambulanspersonal ska utbildas. Det 
största problemet är dock kulturen inom 
ambulansorganisation, som stigmatiserar 
sårbarhet vilket ses som utmanade. Att få 
fram orsaken till stigmatiseringen är 
avgörande för utvecklandet av lämpliga 
metoder.

K
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Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Halpern, J., Gurevich, 
M., Schwartz, B., 
Brazeau,P.

2009
Kanada

What makes an 
incident critical for 
ambulance workers? 
Emotional outcomes 
and implications for 
intervention

Att karaktärisera 
kritiska händelser men 
också ta fram 
evidensbaserade
förbättringsförslag 
mot stress relaterat till 
kritiska händelser.

Kvalitativ 
intervjustudie.
Frivilliga valdes ut på 
en obligatorisk 
vidareutbildning 
(CME) för 
ambulanspersonal.
Deltagarna fick välja 
om de ville bli 
intervjuade en och en 
n=29, eller i grupp, 
n=31
Semistrukturerad 
intervju där deltagarna 
ombads ge exempel på 
kritiska händelser 
alt.få exempel från 
person som 
intervjuade.
Analys skedde genom 
kategorisering av 
innehållet i 
intervjuerna.

60
(0)

Fokus på data som rör teman relaterat till 
erfarenhet av kritiska händelser.
Att få en förståelse för vad som beskrivs 
som en kritisk händelse kan hjälpa att 
tyda tecken på stress i denna unika 
population (ambulanspersonal, vårat 
tillägg). Dessa tillsammans med 
personalens egna sätt att hantera stress 
kan leda till utvecklandet av ytterligare 
strategier för stresshantering 

K
II



XIII

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Halpern, J., Maunder, 
R.G., Schwartz, B.& 
Gurevich, M.

2010
Kanada 

Attachment insecurity, 
responses to critical 
incident distress, and 
current emotional 
symptoms in 
ambulance workers

Utgick från hypotesen 
att osäkerhet i 
relationer, särskilt 
rädsla och undvikande 
beteende i relationer, 
skulle associeras med 
(1) dålig reglering av 
akut stress efter 
händelser, vilket 
karakteriseras av 
högre förekomst av 
post-händelse- stress 
och en långsammare 
återhämtning från 
denna stress, (2) 
maladaptiva 
copingstrategier, (3) 
ineffektiva sociala 
beteenden och (4) 
långvarig stress så 
som PTSD, 
depressiva, utbrändhet 
och somatiska 
symptom. Samt 
undersökte 
möjligheten att 
osäkerhet i relationer 
och närvarande 
symptom kan 

Kvantitativ 
enkätstudie. 
Deltagare rekryterades 
från en obligatorisk 
utbildning för 
ambulanspersonal där 
de fick välja om de 
ville fylla i enkäten på 
papper eller 
webbaserat.
Datainsamlingen 
skedde genom en 
enkät i flera delar.
Dataanalysen skedde 
genom statistisk 
analys i flera steg.

189
(446)

Rädsla och undvikande samt osäkerhet i 
relationer associerades med alla 
närvarande symptom, mestadels med de 
depressiva symptomen. Det var också 
associerat med maladaptiva 
copingstrategier, minskat socialt stöd, 
och långsammare återhämtning från 
social avskildhet och fysisk upphetsning.

R
I



XIV

förmedlas genom 
faktorerna (1), (2) och 
(3). 

Halpern, J., Maunder, 
R G., Schwartz, B., 
Gurevich, M.

2012
Kanada

Identifying, 
Describing, and 
Expressing Emotions 
After Critical 
Incidents in 
Paramedics

Författarna undersökte 
två sätt att hantera 
känslor efter en kritisk 
händelse.
(a) identifiera känslor 
och (b) beskriva och 
uttrycka känslor och 
hur dessa associeras 
med återhämtandet 
från akuta stress och 
psykiska symptom.

Kvantitativ 
enkätstudie.
Deltagarna 
rekryterades på en 
obligatorisk utbildning 
för ambulanspersonal. 
Enkäter lämnades in 
online eller via mejl.
Statistisk analys 
skedde genom 
korrelation och 
grupperingar.

190
 (445)

En försämrad förmåga att hitta och 
beskriva känslor (alexithymi) 
associerades inte med återhämtning och 
svårigheter att identifiera känslor 
associerade smed förlängd fysisk 
upphetsning. En försämrad förmåga att 
hitta och beskriva känslor, samt alla dess 
komponenter associerades med alla 
närvarande stress symptom. Ett ökat 
uttryck av känslor relaterade till en ökad 
upplevd hjälpsamhet av sociala 
kontakter.

P
II
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Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Holland,M.

2011
USA

The Dangers of 
Detrimental Coping in 
Emergency Medical 
Services

Undersöka 
effektiviteten av olika 
copingstrategier som 
används av 
ambulanspersonal för 
att minimera den 
negativa effekten av 
att utsättas för en 
personligt 
störande/kritisk 
händelse.

Kvantitativ 
enkätstudie.
Deltagarna 
rekryterades från 
ambulanspersonal som 
deltog i en utbildning 
där de 183 första som 
ville delta valdes ut.
Först skickades en 
prov-enkät ut för att 
säkerställa att allt 
fungerade, sedan 
skickades den riktiga 
enkäten ut till 
deltagarna.
Enkätsvaren 
analyserades genom 
deskriptiv och 
korrelativ analys.

 180
(3)

Studien identifierade upplevd stress som 
associerades med fem personligt 
störande/kritiska händelser och utpekade 
fem skadliga copingstrategier som 
förutsåg ökade symptom från traumatisk 
stress hos ambulanspersonal. 

R
I

Hugelius, K., Berg, S., 
Westerberg, E., 
Gifford, M., 
Adolfsson, A.
2014
Sverige

Swedish Ambulance 
Managers’ 
Descriptions of Crisis 
Support for 
Ambulance Staff 
After Potentially 
Traumatic Events

Att undersöka 
ambulanschefers 
erfarenhet av krisstöd 
för ambulanspersonal 
efter potentiellt 
traumatiska händelser

Kvalitativ 
intervjustudie med 
deskriptiv design. 
Cheferna valdes ut då 
de arbetade inom 
berörd region, de 
kontaktades och 
informerades om 
studien via telefon och 
tillfrågades om 

6
(0)

Man fann fem olika kategorier/teman: 1. 
Beskrivning av potentiellt traumatiska 
händelser. 2. Beskrivning och utförande 
av krisstöds samtal. 3. Effekten av att 
arbeta under potentiellt traumatiska 
händelser. 4. Ambulanschefers roll vid 
krisstöds samtal. 5. Ambulanschefers 
förslag till förbättringar.
Ambulanscheferna beskrev stödet vid 
krisstödet vid potentiellt traumatiska 

K
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deltagande. 
Datainsamlingen 
skedde genom 
semistrukturerade 
intervjuer. Dessa 
analyserades med 
hjälp av 
innehållsanalys.

händelser som ett enstaka obligatoriskt 
möte vars uppbyggnad påminde om 
debriefing. Ambulanscheferna uttryckte 
även tvivel över om det nuvarande 
systemet för krisstöd och nämnde 
alternativa metoder som är mer i linje 
med aktuell forskning.

Jonsson,A., 
Segesten,K.

2004
Sverige

Guilt, shame and need 
for a container: a 
study of post-
traumatic stress 
among ambulance 
personnel

Att synliggöra och få 
en djupare förståelse 
för hur 
ambulanspersonal 
upplever och hanterar 
traumatiska händelser 
och för att utveckla en 
förståelse för 
deltagarnas livsvärld

Fenomenologisk – 
deskriptiv 
intervjustudie. 
Strategiskt urval för 
att få variation 
gällande: kön, ålder 
och utbildningsnivå 
samt erfarenhet som 
ambulanspersonal.
Analysen skedde 
genom att utvinna 
nyckel kategorier med 
under kategorier för 
att redovisa resultatet.

10
(0)

Det är vanligt att känna skam och skuld 
efter traumatiska händelser på jobbet. Att 
kunna prata med någon, kollega, vän 
eller släkting är nödvändigt för att kunna 
hantera dessa känslor.

K
I

 Tierny, S.

2018
England

The utilisation of a 
structured debriefing 
framework within the 
pre-hospital 
environment: a service 
evaluation

Att utvärdera och 
införandet av ”debrief 
diamond”, ett erkänt 
ramverk för 
debriefing, och dess 
inverkan på lärandet 
från kliniska händelser 
på individ – grupp och 
organisationsnivå.

Kvantitativ 
interventionsstudie.
Deltagare rekryterades 
genom att en länk till 
enkäten skickades ut 
till ambulanspersonal i 
ett specifikt 
geografiskt område.
De fick först fylla i en 
pre interventions 
enkät, för att sedan 
genomgå en 
intervention bestående 
av debriefing efter en 

130           
(870)        

Vid pre-interventions enkäten 
rapporterade 22% att tidigare debriefing 
inte identifierat områden för lärande och 
13% rapporterade att tidigare debriefing 
inte hade identifierat gott arbete, 
möjligheter till lärande eller misstag som 
nästan skett. Vid post-
interventionsenkäten upplevde 89% att 
debriefing processen förbättrades av ett 
strukturerat ramverk, 85% upplevde att 
utbildade ledare förbättrade debriefingen, 
93% rapporterade att de identifierat ett 
gott arbete, 70% identifierade ett lärande 
på team-nivå och 100% av deltagarna 
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kritisk händelse och 
sedan fylla i en post-
interventions enkät.
Enkätsvaren 
analyserades genom 
statistisk analys.

rapporterade förbättring i att identifiera 
och stötta lärande.


