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Sammanfattning 
Bakgrund: Vårdpersonal kan vara i behov av krisstöd efter professionsrelaterade 
kritiska händelser. Debriefing används som krisstöd för vårdpersonal men effekten är 
omdiskuterad. Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonals upplevelser och erfarenheter 
av debriefing efter en kritisk händelse. Metod: En allmän litteraturstudie 
genomfördes. Tio artiklar analyserades med inspiration av innehållsanalys. Resultat: 
Två huvudkategorier uppkom med tillhörande subkategorier: Upplevt behov av 
debriefing med tillhörande subkategorier Emotionellt behov och Professionellt 
utvecklingsbehov samt Aspekter som påverkar debriefingens effekt och användning 
med tillhörande subkategorier Organisatoriska och individuella aspekter och 
Aspekter angående debriefingens struktur. Vårdpersonalen upplevde att debriefing 
kunde tillgodose det emotionella behovet och det professionella utvecklingsbehovet 
efter kritiska händelser samt leda till förbättrad vård och ökad patientsäkerhet. 
Debriefingens användning och effekt påverkades dock av ett flertal 
omgivningsfaktorer. Konklusion: Vårdpersonal har ett stort behov av krisstöd som 
debriefing men sjukvårdsmiljön försvårar effektiv användning av debriefing. Vidare 
forskning krävs för att debriefing ska kunna användas effektivt, alternativt för att 
finna fler lämpliga krisstöd för vårdpersonal.  
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Abstract 
Background: Healthcare personnel may be in need of crisis support after profession-
related critical incidents. Debriefing is used as crisis support for healthcare personnel, 
but the effect is debated. Aim: The aim was to illustrate healthcare personnel’s 
experiences of debriefing after a critical incident. Method: A general literature study 
was done. Ten articles were analysed with inspiration from content analysis. Result: 
Two main categories emerged with associated subcategories: Perceived need of 
debriefing with associated subcategories Emotional need and Professional need of 
development as well as Aspects that affect the effect and use of debriefing with 
associated subcategories Organisational and individual aspects and Aspects 
regarding the debriefing’s structure. The healthcare personnel felt that debriefing 
could satisfy the emotional need and the professional need of development after 
critical incidents as well as lead to better care and safer care. Although, the use and 
effect of debriefing was affected by several environmental factors. Conclusion: 
Healthcare personnel have a large need of crisis support like debriefing, but the 
healthcare setting hampers effective use of debriefing. Further research is required to 
be able to use debriefing effectively, alternatively to find more suitable forms of crisis 
support for healthcare personnel.  
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Inledning 
Kritiska händelser är en del av arbetet för vårdpersonal och kan utgöra en påfrestande 
arbetsmiljöfaktor (Declercq, Meganck, Deheegher & Van Hoorde, 2011). I Sverige är 
hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken idag (Socialstyrelsen, 2019) och 
2018 skedde 3534 hjärtstopp på svenska sjukhus varav endast 873 av dessa hade 
positiv utgång (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2018). Vid kritiska händelser 
som hjärtstopp är sjuksköterskan i många fall först på plats och har därmed ett 
omfattande ansvar för att patienten erhåller bästa möjliga vård (Simpson, 2016). Både 
sjuksköterskan och resten av vårdteamet behöver arbeta patientsäkert och effektivt 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) för att ge patienten bäst chans att återfå hälsan 
vilket kräver erfarenhet, kunskap och fokus på uppgiften (Kassam, Cheong, Evans & 
Singhal, 2019). Kritiska händelser ställer höga krav på vårdpersonalen och kan efteråt 
kräva bearbetning av olika former. Ineffektiv hantering och bearbetning kan leda till 
långvariga psykiska symtom (Roden-Foreman et al., 2017) som 
koncentrationssvårigheter (Shamia, Thabet & Vostanis, 2015) och skuldkänslor 
(Schrøder, Jørgensen, Lamont & Hvidt, 2016; Wahlberg, Högberg & Emmelin, 
2019). Psykiska symtom samt brist på kunskap och samarbete i teamet kan leda till 
försämrad vård och ökad risk för vårdskador (Kassam et al., 2019; Wahlberg et al., 
2019) vilket både organisation och personal ska arbeta för att undvika (SFS 
2010:659).  
 
Olika former av interventioner kan ge vårdpersonalen möjligheter att bearbeta känslor 
samt ge ökad kunskap och förståelse för vad som kan förbättras (Guglielmi et al., 
2017; Wahlberg et al., 2019). Det kan handla om stödgrupper eller stödprogram på 
arbetsplatsen (Calder-Sprackman et al., 2018), simuleringsövningar för att öka 
kunskap och självförtroende (Fariduddin, Hum, Halim & Jaafar, 2018), individuell 
terapi (Cullberg, 2006; Fariduddin et al., 2018) och debriefing som kan användas på 
ett flertal olika sätt och i ett flertal olika situationer (Brooks, Dunn, Amlôt, Greenberg 
& Rubin, 2018). Debriefing används av polisen som uppmärksammat positiva 
effekter på personalens hantering av kritiska händelser (Rich, 2019). Inom hälso- och 
sjukvård används debriefing för att förbereda personal för kritiska händelser, för att 
förbättra personalens kunskaper och teamets kommunikation (Fariduddin et al., 2018) 
och som krisstöd för att minska risken för långvariga psykiska symtom efter kritiska 
händelser. Det finns ett begränsat antal studier som påvisar debriefingens effekter när 
det används som krisstöd för vårdpersonal. De studier som har gjorts har visat 
blandade resultat på effekter samt blandade åsikter om hur och när debriefing borde 
användas (Brooks et al., 2018). Då effektiva verktyg för att hantera kritiska händelser 
krävs inom vården och då debriefing används på ett flertal olika sätt så krävs 
information om personalens upplevelser, erfarenheter och önskemål om hur den bäst 
organiseras och hur lång tid efter händelsen den skall ske. När det gäller 
omvårdnadsforskning och debriefing så finns det i nuläget en brist på studier kring 
hur debriefing bäst organiseras (Brooks et al., 2018; Guglielmi et al., 2017).  
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Bakgrund 
Kris och krishantering 
En kritisk händelse är en oväntad händelse där ens psykiska förberedelse och kunskap 
inte räcker till för att hantera händelsen på ett hälsosamt vis (AFS 1999:7). En kritisk 
händelse kan innefatta att få en sjukdomsdiagnos (Hellstadius, Malmström, 
Lagergren, Sundbom & Wikman, 2019), att bevittna eller erfara våld eller olycka 
(Shamia, Thabet & Vostanis, 2015; Cullberg, 2006) eller att vårda svårt skadade 
människor (Skogstad, Fjetland & Ekeberg, 2015), framförallt barn (Wahlberg et al., 
2017). I ett normalt krisförlopp hamnar den drabbade människan först i chock för att 
sedan reagera med starka känslor och försvarsmekanismer som ilska och förnekelse. I 
en lyckad krishantering börjar människan i ett senare skede i krisförloppet anpassa sig 
till den nya situationen för att sedan finna acceptans för händelsen och hur den 
förändrat livet eller synen på livet (Cullberg, 2006; Hellstadius et al., 2019). En 
lyckad krishantering leder till att individen utvecklas, får en ökad förståelse för andra 
människor, en ökad uppskattning för livet samt ett ökat självförtroende (Shamia et al., 
2015; Tavormina & Clossey, 2017). Om händelsen ej bearbetas kan den istället leda 
till att individen får ångest- och depressionssymtom och därmed minskad 
koncentrationsförmåga (Kerkman et al., 2019), känslomässig avstängning och sänkt 
självförtroende (Cullberg, 2006; Tavormina & Clossey, 2017). Känslor som 
hjälplöshet och brist på kontroll under händelsen ökar risken för att händelsen medför 
negativ påverkan på individen (Skinner, Rahtz & Korszun, 2019). Hur händelsen 
hanteras samt vilken påverkan den har på individen beror på tidigare erfarenhet och 
kunskap (Skogstad et al., 2015; Tavormina & Clossey, 2017) men även på vilken 
mängd stöd individen har för att hantera händelsen då en stor mängd stöd från 
omgivningen ger större möjlighet till utveckling (Alon, 2019; Skinner et al., 2019). 
Efter händelsen är det vanligt att individen upplever tankar om vad som orsakade 
händelsen samt om den kunde förhindrats men även känslor av ilska mot de egna 
handlingarna under händelseförloppet (Skinner et al., 2019; Cullberg, 2006). Behov 
av stöd är av den anledningen generellt stort efter kritiska händelser, framförallt från 
familj och vänner. Vårdpersonal upplever i många fall stort behov av stöd från 
kollegor då förståelsen för tankar och känslor upplevs ökad (Kerkman et al., 2019). 
Ett stödjande socialt nätverk i privatlivet och arbetslivet kan i många fall vara 
tillräckligt för effektiv krishantering (Cullberg, 2006). 
 
I de fall då individen behöver ytterligare stöd och hjälp för att hantera händelsen är 
olika former av krisstöd mycket viktiga för individens välbefinnande (Seibert et al., 
2017). Effektivt krisstöd kräver mycket tid men även ömsesidigt förtroende och 
förståelse vilket gör att effekten blir beroende av faktorer som personkemi, 
värderingar och kultur (Ahmad, 2018). Lämpligt krisstöd kan variera beroende på 
situationen och individens personlighet (Cullberg, 2006; Guay, Beaulieu-Prévost, 
Sader & Marchand, 2019). Det finns ett flertal stödinterventioner som kan underlätta 
krishantering, exempelvis mindfulness, stödgrupper, webbaserade självhjälpsövningar 
för att reducera stress- och depressionssymtom, skrivkurser  
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för att skriva om händelsen och de associerade känslorna (Birur, Moore & Davis, 
2017) samt information om krisreaktioner och krishantering (Powell & Thompson, 
2016). Flera olika former av individuell psykoterapi finns även men kognitiv 
beteendeterapi (KBT) används i störst utsträckning och anses ha bäst effekt. 
Behandlingen utgörs av ett flertal tillfällen och fokuserar på att bryta ett skadligt 
tankemönster. Eftersom behandlingen är individuell kan den fokusera på individens 
behov och resurser för bästa effekt (Guay et al., 2019; Birur et al., 2017). Efter 
kritiska händelser som involverat flera människor kan debriefing användas. Den mest 
kända modellen för debriefing som krisintervention skapades av Jeffrey Mitchell och 
kallas Critical incident stress debriefing (CISD) (Mitchell, 1983). Debriefingen är i de 
flesta fall endast bestående av ett tillfälle (Guay et al., 2019) men kan även användas 
till flera tillfällen om behov finns. Viktiga aspekter i modellen är att deltagarna känner 
trygghet i att informationen behandlas konfidentiellt (Mitchell, 1983; Bastos, Furuta, 
Small, McKenzie-McHarg & Bick, 2015) samt att deltagande är frivilligt. Enligt 
modellen ska debriefingen äga rum 24–72 timmar efter händelsen och bör ledas av 
någon med utbildning inom psykiatri eller psykologi (Mitchell, 1983). I många fall 
hålls debriefingen istället av någon med kunskap om debriefing och som har varit 
involverad i händelsen som debriefingen gäller (Lavoie, Pepin & Cossette, 2015). 
Debriefing kan hållas både tidigare och senare än enligt CISD-modellens tidsintervall 
och kan enligt somliga ge ökad effekt om den istället hålls inom 10 timmar efter 
händelsen (Guay et al., 2019). Den gemensamma uppfattningen är dock att debriefing 
bör hållas inom en snar tid efter händelsen för att ge god effekt (Guay et al., 2019; 
Mitchell, 1983; McConnell, Scott & Porter, 2016). Debriefing efter kritiska händelser 
kan ge vårdpersonal möjlighet till underlättad krishantering då erfarenheter och 
känslor kan delas med kollegor och ökad förståelse för händelsen kan uppnås 
(McConnell et al., 2016). Debriefing är ett krisstöd som anses speciellt lämpat för 
vårdpersonal (Cullberg, 2006).  
 

Debriefingens utformning 
Debriefing kommer ursprungligen från militären där det har använts i 
utvecklingssyfte (Sawyer, Eppich, Brett-Fleegler, Grant & Cheng, 2016) och har 
sedan anammats av sjukvården för att förbättra vårdteamet och därmed vården, bland 
annat genom debriefing i samband med simulering. Debriefing ger deltagarna 
möjlighet att reflektera över händelsen samt över vad som gjordes bra och vad som 
kunde gjorts bättre (Sawyer et al., 2016; Andersen, Coverdale, Kelly & Forster, 2018; 
Coppens, Verhaeghe, Van Hecke & Beeckman, 2018). Syftet med debriefing är att 
deltagarna ska få tillgång till fler perspektiv, ökad kunskap inför framtida händelser 
samt möjlighet att tala om känslor (Sawyer et al., 2016; Andersen et al., 2018; 
Coppens et al., 2018; Lavoie et al., 2015). Debriefingens struktur kan se olika ut, 
exempelvis kan debriefingen delas upp i två delar där fokus först läggs på 
händelseförloppet och deltagarnas handlingar och sedan på hur teamarbetet och 
kommunikationen fungerade (Andersen et al., 2018). Debriefingen kan även delas 
upp i tre faser där fokus först läggs på känslor och reaktioner, sedan på 
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händelseförloppet och till sist på vad deltagarna har lärt sig inför framtida händelser 
(Sawyer et al., 2016). Oavsett vilken struktur som används är det viktigt att 
debriefingen utgår ifrån en förbestämd modell för att alla viktiga komponenter ska 
inkluderas samt att debriefingen uppmuntrar till deltagarnas reflektion och utveckling 
genom öppna frågor och öppen atmosfär (Lavoie et al., 2015; Sawyer et al., 2016).  
 
Debriefing används även i andra syften inom sjukvården, bland annat inom psykiatrin 
för att öka välbefinnande hos patienterna, främja god kommunikation mellan personal 
och patienter samt minska behovet av tvångsåtgärder. Debriefing används exempelvis 
efter att personalen har behövt utföra tvångsåtgärder mot en patient, exempelvis vid 
aggression mot personal. Debriefing sker i det sammanhanget tillsammans med 
patienten för att ge möjlighet till att tala om känslor och upplevelser samt för att få 
ökad förståelse för händelsen och därmed minska behovet av tvångsåtgärder i 
framtiden (Ash, Suetani, Nair & Halpin, 2015). Debriefing används även för att 
underlätta för patienters återhämtning efter påfrestande händelser och på så sätt 
minska risken för psykiska besvär. Det används exempelvis för kvinnor efter 
barnafödsel för att ge kvinnorna en chans att gå igenom känslor och reaktioner samt 
diskutera eventuella oroligheter och funderingar kring födseln och eftervården (Bastos 
et al., 2015). 
 

Organisationens ansvar i kris och krishantering 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska organisationen bidra till att god 
patientsäkerhet upprätthålls och enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska 
organisationen även arbeta för att förebygga ohälsa hos personalen. För att bidra till 
god patientsäkerhet och bibehållen hälsa hos personalen är det viktigt med god 
kommunikation mellan organisation och personal samt tillgång till stöd för personalen 
efter kritiska händelser (McConnell et al., 2016). Stöd från organisationen samt 
vetskap om att det finns riktlinjer på arbetsplatsen angående krishantering kan 
underlätta för personalen efter kritiska händelser (Kerkman et al., 2019; Tavormina & 
Clossey, 2017). Förberedelse för framtida händelser, exempelvis genom olika former 
av krisövningar, kan även underlätta hantering av professionsrelaterade kritiska 
händelser (Tavormina & Clossey, 2017; Skogstad et al., 2015). Förberedelse genom 
krisövningar används framförallt inom specialiseringsyrken som ambulanssjukvårdare 
(Skogstad et al., 2015) och barnmorskor (Spiby et al., 2018) samt inom psykiatrin 
(Niimura, Nakanishi, Okumura, Kawano & Nishida, 2019) där kritiska händelser är 
vanliga. Denna typ av förberedelse används delvis för att minska risken för 
stressymtom och depression hos personalen men även för att förbättra teamets 
kunskap och prestation och på så sätt öka patientsäkerheten (Spiby et al., 2018; 
Niimura et al., 2019). Teamets prestation kan förbättras genom att teamet får 
möjlighet att gemensamt gå igenom händelseförloppet efter en kritisk händelse för att 
identifiera fel och brister samt förbättringar och lösningar på problem (Murphy, 
McCloughen & Curtis, 2018).  
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Coping 
Folkman och Lazarus (1984) myntade begreppet coping och definierar det som en 
ständig förändring av individens beteende och tankar för att klara av kritiska 
händelser vilket kan ske genom emotionell och probleminriktad coping. Emotionell 
coping innebär att individen försöker förändra upplevelsen och känslorna kring den 
kritiska händelsen och därmed minska den associerade stressen (Folkman & Lazarus, 
1984). Det kan ske genom att individen distanserar sig från händelsen (Yuwanich, 
Sandmark & Akhavan, 2015; Robinson & Stinson, 2016; Cricco-Lizza, 2014) vilket 
för vårdpersonal kan innebära att distansera sig från patienter (McConnell et al., 
2016). Andra strategier kan innefatta avslappnande eller fysiska aktiviteter för att 
distrahera sig (Yuwanich et al., 2015; Robinson & Stinson, 2016; Tavormina & 
Clossey, 2017) eller genom användning av humor (Cricco-Lizza, 2014). 
Probleminriktad coping innebär att individen försöker finna en lösning på den 
påfrestande händelsen (Folkman & Lazarus, 1984) exempelvis genom att upprätta en 
handlingsplan (Lu et al., 2015) eller genom att söka stöd och bekräftelse från kollegor 
med samma erfarenheter (Yuwanich et al., 2015; Robinson & Stinson, 2016; 
Morrisson & Joy, 2016; Froster & Hafiz, 2015). För vårdpersonal kan lyckad coping 
uppnås genom att fokusera på de patienter som går att hjälpa och de händelser som 
slutar positivt (McConnell et al., 2016) samt att försöka se mening i varje händelse 
exempelvis genom att händelsen ger ökad kunskap och därmed bidrar till att nästa 
patient får bättre vård (Robinson & Stinson, 2016). Valet av copingstrategier styrs av 
inlärda tankar och beteenden, personlighet och tidigare erfarenheter av liknande 
händelser (Folkman & Lazarus, 1984). Professionsrelaterade händelser kan 
exempelvis som ny inom yrket upplevas mycket påfrestande men blir enklare att 
hantera ju mer erfarenhet individen erhåller (Koinis et al., 2015). Valet av 
copingstrategier påverkar utfallet av händelsen men även vilka känslor individen 
associerar med händelsen och därmed hur individen hanterar framtida händelser. 
Otillräcklig coping, exempelvis genom distansering från känslor, kan påverka 
individens framtida handlande negativt och för vårdpersonal kan det leda till minskad 
förmåga att ge god vård till patienterna (Cricco-Lizza, 2014). Inom vården kan brist 
på tid och resurser för bearbetning av svåra händelser främja användning av 
otillräcklig coping (Lu et al., 2015). 
 

Problemformulering 
Vårdpersonals utsatthet för kritiska händelser skapar ett behov av fungerande krisstöd 
för att bibehålla förmågan att ge god och säker vård. Debriefing används både som 
krisstöd och i utvecklingssyfte inom hälso- och sjukvård men den bästa utformningen 
och effekterna av debriefing är omdiskuterade. Det är av stor vikt att belysa 
vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av debriefing efter en kritisk händelse.  
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Syfte 
Syftet var att belysa vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av debriefing efter en 
kritisk händelse.  
 

Metod 
En allmän litteraturstudie med inspiration från Forsberg och Wengström (2015) 
genomfördes för att uppnå syftet. I varje sökning granskades främst titlar för att finna 
lämpliga artiklar. Av de titlar som ansågs passande lästes sedan abstrakt när sådana 
fanns. Därefter granskades möjliga resultatartiklar och ett sista urval gjordes av 
lämpliga artiklar utifrån detta. Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmallar för att försäkra god kvalitet.  
 

Datainsamling 
En inledande sökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) gjordes för att 
kartlägga vad som hade skrivits om ämnet vid Högskolan i Halmstad mellan 2014–
2019 på kandidatnivå. Sökord som användes var debriefing, reflektion, akutsituation 
och kritisk händelse. Eftersom det ej fanns någon uppsats om vårdpersonals 
upplevelser eller erfarenheter av debriefing efter en kritisk händelse eller akutsituation 
valdes ämnet. Databaserna Cumulated Index to Nursing and Allied Health Litterature 
(Cinahl), Public Medline (PubMed) och Psychological Abstracts (PsycInfo) valdes ut 
eftersom de enligt Forsberg och Wengström (2015) ses som mest relevanta i relation 
till omvårdnadsforskning. Relevanta sökord översattes till engelska och en inledande 
sökning gjordes för att finna ytterligare sökord. Subject Headings på Cinahl, MeSH-
databasen på PubMed och Thesaurus på PsycInfo användes även för att finna de 
ämnesord respektive databas använde för olika sökord. Eftersom olika ämnesord 
uppkom i databaserna användes olika kombinationer av ämnesord och fritext i 
sökningarna. I sökordsöversikten och sökordshistoriken är benämningarna MH för 
Cinahls Subject Headings, MeSH för PubMeds MeSH-termer och Thesaurus 
respektive MAINSUBJECT.EXACT för PsycInfos Thesaurus-termer. För att utöka 
sökningarna användes ämnesorden även som fritextsökningar. Övriga termer som 
ansågs passande för syftet men som ej fanns som ämnesord användes som 
fritextsökningar. Efter den inledande sökningen formulerades syftet. Sökorden som 
användes i den egentliga sökningen var Debrief*, Critical incident stress debriefing, 
CISD, Crisis intervention, Critical incident, Major trauma, Stressful event, 
Healthcare, Health personnel, Medical staff, Nurses, Physicians, Mental health 
personnel, Heart arrest, Cardiac arrest, Resuscitation, Postresuscitation, Violence in 
healthcare och Experienc*.  Sökordet Simulation användes även men då tillsammans 
med den booelska operatorn NOT för att avgränsa sökträffarna relaterat till syftet. De 
booelska operatorerna AND och OR har även använts för att få ett sökresultat med ett 
passande urval i relation till syftet. Trunkering användes till de sökord som kunde 
finnas i flera böjningsformer för att inkludera alla böjningsformer i sökträffarna i 
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enlighet med beskrivning i Östlundh (2017). Sökorden som trunkerades var Debrief* 
och Experienc* för att inkludera Debriefs, Debriefing och Experience, Experiences 
eller Experiencing. Se Tabell 1 (Bilaga A) för sökordsöversikt och Tabell 2 (Bilaga 
B) för sökordskombinationer och sökhistorik.  
 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var originalartiklar skrivna på engelska med publikationsdatum 
mellan oktober 2009 och oktober 2019. Artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats 
samt artiklar med mixad metod med innehåll som var relevant för syftet inkluderades. 
Artiklar som ej utgick från vårdpersonals upplevelse och erfarenhet av debriefing 
exkluderades. Artiklar som uppnådde minst grad 2, vilket innebär 70%, enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar inkluderades. Samtliga artiklar som 
inkluderades skulle vara peer-reviewed då det enligt Östlundh (2017) säkerställer att 
artiklarna har publicerats i en vetenskaplig tidskrift samt är av vetenskaplig kvalitet. 
Artiklar med inriktning på debriefing efter simulering exkluderades eftersom de inte 
var relevanta för syftet. För att endast inkludera vetenskapligt material exkluderades 
editorials och olika former av reviewartiklar.   
 

Artikelsökning i Cinahl 

I Cinahl gjordes totalt tre sökningar. I den första sökningen användes sökorden Crisis 
intervention OR Debrief* OR Critical incident stress debriefing AND Critical 
incident OR Major trauma OR Stressful event OR Violence in healthcare AND 
Healthcare NOT Simulation. Sökningen begränsades genom publikationsdatum 
20091001–20191031, engelska och peer reviewed. Sökningen resulterade i 26 träffar 
varav varje titel lästes och utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt 
kunde vara relevanta för ämnet, i detta fall lästes 12 stycken abstrakt. Fyra av 
artiklarna lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) 
varav en artikel uppnådde grad 1 och inkluderades i resultatet.   
 
I den andra sökningen användes sökorden MH Health personnel OR MH Medical 
staff OR MH Mental health personnel OR MH Nurses OR MH Physicians AND 
Critical incident stress debriefing OR Critical incident AND Debrief* AND 
Experienc* NOT Simulation. Sökningen begränsades genom publikationsdatum 
20091001–20191031, engelska och peer reviewed. Sökningen resulterade i 68 träffar 
varav varje titel lästes och utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt 
kunde vara relevanta för ämnet, i detta fallet lästes 40 stycken abstrakt. 16 av 
artiklarna lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) 
varav en artikel uppnådde grad 1 och inkluderades i resultatet.  
 
I den tredje sökningen användes sökorden Heart arrest OR Cardiac arrest OR 
Postresuscitation OR Resuscitation OR Critical incident AND Debrief* OR Critical 
incident stress debriefing OR CISD AND Healthcare OR Medical Staff NOT 
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Simulation. Sökningen begränsades genom publikationsdatum 20091001–20191031, 
engelska och peer reviewed. Sökningen resulterade i 27 träffar varav varje titel lästes 
och utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt kunde vara relevanta för 
ämnet, i detta fall lästes 11 stycken abstrakt. Fyra av artiklarna lästes i sin helhet och 
kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003). En artikel uppnådde grad 1 
och en artikel uppnådde grad 2 och inkluderades i resultatet.  
 

Artikelsökning i PubMed 

I PubMed gjordes totalt tre sökningar. I den första sökningen användes sökorden 
Crisis intervention OR Debrief* OR Critical incident stress debriefing AND Critical 
incident OR Major trauma OR Stressful event OR Violence in healthcare AND 
Healthcare NOT Simulation. Sökningen begränsades genom publikationsdatum 
20091001–20191031 och engelska. Eftersom PubMed ej har någon peer reviewed-
funktion granskades artiklarna istället manuellt genom att söka information på andra 
databaser med peer reviewed-funktionen, i artikeln samt på tidskriftens hemsida där 
artikeln var publicerad. Den första sökningen på PubMed resulterade i 94 träffar varav 
varje titel lästes och utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt kunde vara 
relevanta för ämnet, i detta fall lästes 37 stycken abstrakt. 15 av artiklarna lästes i sin 
helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) varav en artikel 
uppnådde grad 1 och inkluderades i resultatet.  
 
I den andra sökningen användes sökorden Health personnel (MeSH) OR Medical staff 
OR Mental health personnel OR Nurses OR Physicians AND Critical incident stress 
debriefing OR Critical incident AND Debrief* AND Experienc* NOT Simulation. 
Sökningen begränsades genom publikationsdatum 20091001–20191031 och engelska. 
Eftersom PubMed ej har någon peer reviewed-funktion granskades artiklarna istället 
manuellt genom att söka information på andra databaser med peer reviewed-
funktionen, i artikeln samt på tidskriftens hemsida där artikeln var publicerad. Den 
andra sökningen på PubMed resulterade i 115 träffar varav varje titel lästes och 
utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt kunde vara relevanta för ämnet, 
i detta fall lästes 74 stycken abstrakt. 18 av artiklarna lästes i sin helhet och 
kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003). En artikel uppnådde grad 1 
och en artikel uppnådde grad 2 och inkluderades i resultatet.  
 
I den tredje sökningen användes sökorden Heart arrest OR Cardiac arrest OR 
Postresuscitation OR Resuscitation OR Critical incident AND Debrief* OR Critical 
incident stress debriefing OR CISD AND Healthcare OR Medical staff NOT 
Simulation. Sökningen begränsades genom publikationsdatum 20091001–20191031 
och engelska. Eftersom PubMed ej har någon peer reviewed-funktion granskades 
artiklarna istället manuellt genom att söka information på andra databaser med peer 
reviewed-funktionen, i artikeln samt på tidskriftens hemsida där artikeln var 
publicerad. Den tredje sökningen på PubMed resulterade i 62 träffar varav varje titel 
lästes och utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt kunde vara relevanta 
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för ämnet, i detta fall lästes 25 stycken abstrakt. 14 av artiklarna lästes i sin helhet och 
kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) varav en artikel uppnådde grad 
2 och inkluderades i resultatet.  
 

Artikelsökning i PsycInfo 

I PsycInfo gjordes totalt tre sökningar. I den första sökningen användes sökorden 
Crisis intervention OR Debrief* OR Critical incident stress debriefing AND Critical 
incident OR Major trauma OR Stressful event OR Violence in healthcare AND 
Healthcare NOT Simulation. Sökningen begränsades genom publikationsdatum 
20091001–20191031, engelska och peer reviewed. Sökningen resulterade i 11 träffar 
varav varje titel lästes och utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt 
kunde vara relevanta för ämnet, i detta fall lästes fyra stycken abstrakt. Två av 
artiklarna lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman 
(2003). Utifrån de två artiklarna uppnådde ingen artikel minst grad 2.   
 
I den andra sökningen användes sökorden Health personnel (Thesaurus) OR Medical 
staff OR Mental health personnel (Thesaurus) OR Nurses OR Physicians AND 
Critical incident stress debriefing OR Critical incident AND Debrief* AND 
Experienc* NOT Simulation. Sökningen begränsades genom publikationsdatum 
20091001–20191031, engelska och peer reviewed. Sökningen resulterade i 18 träffar 
varav varje titel lästes och utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt 
kunde vara relevanta för ämnet, i detta fallet lästes åtta stycken abstrakt. Två av 
artiklarna lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) 
varav en uppnådde grad 1 och inkluderades i resultatet.    
 
I den tredje sökningen användes sökorden Heart arrest OR Cardiac arrest OR 
Postresuscitation OR Resuscitation OR Critical incident AND Debrief* OR Critical 
incident stress debriefing OR CISD AND Healthcare OR Medical staff NOT 
Simulation. Sökningen begränsades genom publikationsdatum 20091001–20191031, 
engelska och peer reviewed. Sökningen resulterade i fem träffar varav varje titel lästes 
och utifrån titlarna lästes sedan de abstrakt som eventuellt kunde vara relevanta för 
ämnet, i detta fall lästes två abstrakt. En av artiklarna lästes i sin helhet och 
kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003). Artikeln uppnådde grad 1 och 
inkluderades i resultatet.  
 

Databearbetning 
Efter urval och kvalitetsgranskning av artiklar genomfördes databearbetningen i fem 
steg med inspiration från Forsberg och Wengströms (2015) innehållsanalys. De 
artiklar med innehåll som ansågs relevant för syftet kvalitetsgranskades enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa 
artiklar för att säkerställa god kvalitet. Kvalitetsgranskningen utgår från ett 
poängsystem som sedan räknas om i procent där grad 1 är över 80% och avser hög 
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kvalitet, grad 2 är över 70% och grad 3 är över 60% och avser låg kvalitet (Carlsson 
& Eiman, 2003). Sju av resultatartiklarna uppnådde grad 1 och tre av 
resultatartiklarna uppnådde grad 2. Artiklarna diskuterades även utifrån 
kvalitetsbegreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet för 
att säkerställa god kvalitet. Se Tabell 3 (Bilaga C) för artikelöversikt av 
resultatartiklar. De artiklar som uppnådde minst grad 2 läses upprepade gånger, först 
enskilt och sedan gemensamt för att skapa god uppfattning av innehållet och 
eventuella likheter och olikheter mellan artiklarna. Relevant information i relation till 
syftet kodades efterhand i lämpliga koder. Innehållet och valda koder diskuterades 
efterhand för att säkerställa att lämpliga koder skapades och relevant information 
inkluderades. När allt material var bearbetat och indelat i koder diskuterades lämpliga 
kategorier utifrån koderna. Kategorierna delades sedan in i kategorier respektive 
subkategorier. Efter kategoriindelningen bearbetades materialet ännu en gång för att 
säkerställa att kategorierna var kvalitativt skilda och att materialet var under lämplig 
kategori. Databearbetningen resulterade i två kategorier och fyra subkategorier: 
Upplevt behov av debriefing med tillhörande subkategorier Emotionellt behov och 
Professionellt utvecklingsbehov samt Aspekter som påverkar debriefingens effekt och 
användning med tillhörande subkategorier Organisatoriska och individuella aspekter 
och Aspekter angående debriefingens struktur.  
 

Forskningsetiska överväganden 
För att forskningen ska kunna fortsätta utvecklas krävs det ett gott rykte och att 
forskarna följer de etiska riktlinjer och lagar som finns (Kjellström, 2017). Mycket 
grundades i Belmontrapporten (1979) där tre grundläggande principer togs fram: 
Respekt för personer, Göra gott-principen och Rättviseprincipen. Dessa tre principer 
ska skydda människor från att på något sätt ta skada eller utnyttjas på grund av 
forskning. Enligt Belmontrapporten har deltagare i forskningsstudier rätt till 
självbestämmande och därmed har de rätt till fullgod information om vad en studie 
innebär innan de ger sitt samtycke. Deltagare i studier har även rätt att ta tillbaka sitt 
godkännande och deltagande när som helst, utan given anledning (Belmontrapporten, 
1979). World Medical Association skapade 1964 Helsingforsdeklarationen som sedan 
har uppdaterats ett flertal gånger, senast 2013. Helsinforsdeklarationen (2013) tar upp 
att forskare har skyldighet att värna om individens integritet och autonomi. Forskaren 
ska bland annat behandla deltagarnas information och uppgifter konfidentiellt samt ge 
deltagarna anonymitet i studien (World Medical Association, 2013). För 
omvårdnadsforskning finns även ICN:s etiska kod (2014) som tar upp sex principer 
varav fyra måste följas vid omvårdnadsforskning. Principerna gäller deltagarens rätt 
till information, rätt att inte bli skadad, rätt till självbestämmande över deltagande i 
studien samt rätt till privatliv och konfidentialitet (International Council of Nurses, 
2014). Förutom de internationella riktlinjer forskare behöver följa ska de även ta 
hänsyn till de lagar som finns i landet där studien utförs (Kjellström, 2017). I Sverige 
måste forskare till exempel ta hänsyn till Lag om etikprövning av forskning som avser 
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människor (SFS 2003:460). Enligt lagen får endast människor med tillräcklig 
vetenskaplig kompetens utföra forskning. Forskning som medför risker för deltagaren 
får endast godkännas om det vetenskapliga värdet uppväger för dessa risker (SFS 
2003:460).  
 
Samtliga resultatartiklar har fått godkännande av en etisk kommitté. Åtta av artiklarna 
redovisar information angående detta i artikeln. En av artiklarna var utformad enligt 
Helsingforsdeklarationen vilket bland annat innebär att den erhållit etiskt 
godkännande. Angående den resterande artikeln kan information om etiskt 
godkännande hämtas på tidskriftens hemsida. Artiklar publiceras ej där utan 
uppvisande av etiskt godkännande. I sex av artiklarna tar författarna upp att 
deltagarna har fått vara anonyma och att personliga uppgifter har behandlats 
konfidentiellt. Namn på deltagare och personliga uppgifter redovisas dock inte i 
någon av resultatartiklarna. I fyra av artiklarna tar författarna upp att deltagarna har 
gett informerat samtycke. I fyra av artiklarna står det att deltagarna har fått 
information om att deras beslut om deltagande är frivilligt samt att de har rätt att dra 
sig ur studien när som helst. I alla granskade resultatartiklar är deltagarna vuxna vilket 
enligt Kjellström (2017) är en mindre utsatt grupp än till exempel barn i relation till 
etik inom forskning.  
 

Resultat 
Upplevt behov av debriefing 
Emotionellt behov 

Vårdpersonal upplevde att kritiska händelser kunde ha stor emotionell påverkan på 
individen under lång tid vilket skapade behov av krisstöd på arbetsplatsen (Mayer & 
Hamilton, 2018; Clark & McLean, 2018; Sandhu et al., 2014; Cutler, Black, Sheth & 
Pathy, 2017; Gillen et al., 2019; Bohström, Carlström & Sjöström, 2017; Sjöberg, 
Schönning & Salzmann-Erikson, 2015; Clark, Polivka, Zwart & Sanders, 2019; 
Theophilos, Magyar & Babl, 2009) och debriefing ansågs i de flesta fall som ett 
lämpligt krisstöd för att tillgodose det emotionella behovet (Cutler et al., 2017; Clark 
et al., 2019; Mayer & Hamilton, 2018; Theophilos et al., 2009; Sjöberg et al., 2015; 
Sandhu et al., 2014; Clark & McLean, 2018). Vårdpersonal upplevde ett stort behov 
av stöd från kollegor för effektiv hantering av känslorna då kollegorna gav bekräftelse 
och förståelse eftersom de i många fall hade erfarit liknande händelser själva. 
Debriefing ansågs i det avseendet vara ett sätt att uppfylla det emotionella behovet av 
stöd och förståelse från kollegor (Mayer & Hamilton, 2018; Bohström et al., 2017; 
Sjöberg et al., 2015). Efter de kritiska händelser då personalen upplevde att det rådde 
tveksamheter om vårdteamet hade handlat felaktigt samt upplevde känslor av 
självkritiskhet och skuld kunde debriefing uppfylla personalens emotionella behov av 
att få bekräftelse på att de gjorde vad de kunde för patienten (Sjöberg, 2015; Clark & 
McLean, 2018; Cutler et al., 2017). En del upplevde att det kunde finnas ett 
emotionellt behov av bearbetning efter kritiska händelser men att debriefing ej 
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tillgodosåg det behovet och att självständig bearbetning därmed var mer lämpligt 
(Clark et al., 2019; Bohström et al., 2017). En åsikt bland sjuksköterskor var att de 
känslor som uppstod efter kritiska händelser var för privata för att uppmärksammas i 
grupp vilket gjorde debriefing till ett olämpligt krisstöd för att uppfylla det 
emotionella behovet (Clark & McLean, 2018). En uppfattning var att debriefing var 
olämpligt för att det medförde en psykisk påfrestning som kunde leda till att 
personalen hade svårare att ge god vård under resterande delen av arbetspasset. Det 
gjorde i sin tur att sjuksköterskorna drog sig undan från deltagande i en debriefing 
med emotionellt fokus även om ett emotionellt behov fanns (Clark et al., 2019).  
 
Det upplevda emotionella behovet av debriefing varierade i olika situationer. 
Vårdpersonal upplevde att trots flera års erfarenhet var händelser involverade sjuka 
barn eller återupplivningsförsök av barn mycket påfrestande och gjorde att det 
emotionella behovet av debriefing ökade (Bohström et al., 2017; Sjöberg et al., 2015; 
Theophilos et al., 2009). Gällande återupplivningsförsök i allmänhet upplevde en del 
läkare och sjuksköterskor att debriefing ej var nödvändigt om återupplivningen var 
lyckad och okomplicerad (Sandhu et al., 2014; Clark & McLean, 2018) medan andra 
istället menade att det emotionella behovet av debriefing kunde existera oavsett 
utgång på återupplivningsförsöket. Debriefing efter varje återupplivning upplevdes 
kunna minska risken för att personal gick hem med obearbetade känslor som i ett 
senare skede kunde ha negativ inverkan på vården (Clark & McLean, 2018; Sandhu et 
al., 2014; Sjöberg et al., 2015). En del sjuksköterskor upplevde att debriefing kunde 
vara speciellt gynnsamt för de som var nya inom vården eftersom den emotionella 
påverkan på individen då kunde bli särskilt stor och behovet av stöd och bekräftelse 
från kollegor därmed kunde bli mer omfattande (Clark & McLean, 2018). Enligt 
sjuksköterskor ökade behovet av stöd när personliga band hade skapats till patienten 
och därmed ökade behovet av krisstöd som debriefing (Clark et al., 2019; Clark & 
McLean, 2018). Det emotionella behovet av debriefing ansågs även finnas för att 
minska risken för att kritiska händelser ledde till sämre självförtroende samt för att 
personalen skulle skapa negativa associationer till arbetet och därmed även minska 
risken för att de skulle lämna yrket på grund av obearbetade känslor (Clark & 
McLean, 2018). För att det emotionella behovet skulle tillgodoses ansågs det viktigt 
att debriefingen hölls inom en viss tidsram efter den kritiska händelsen. Upplevelsen 
av vad en lämplig tidsram innefattade varierade dock då en del ansåg att debriefing 
borde äga rum i direkt anslutning till händelsen då det emotionella behovet var som 
störst (Clark & McLean, 2018; Sandhu et al., 2014) medan andra ansåg att det 
emotionella behovet tillgodosågs i högre grad då debriefingen skedde vid ett senare 
tillfälle. På det sättet kunde personalen få en chans att reflektera över händelsen 
självständigt innan debriefingtillfället (Clark & McLean, 2018). En del ville betona att 
det emotionella behovet av debriefing var så stort att debriefingen i bästa fall skulle 
erbjudas i direkt anslutning till den kritiska händelsen men att en senarelagd 
debriefing var mer värd än ingen alls då det emotionella behovet kvarstod även under 
lång tid efter händelsen (Clark & McLean, 2018; Theophilos et al., 2009).  
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Professionellt utvecklingsbehov 

Vårdpersonal upplevde att kritiska händelser medförde ett behov av professionell 
utveckling och debriefing ansågs lämpligt för att tillgodose det då debriefing gav 
möjlighet att diskutera eventuella fel och brister i kommunikation och handling. Det 
upplevdes därmed bidra till ökad kunskap samt förbättrad kommunikation och 
samarbete och därmed förbättrad vård och ökad patientsäkerhet i kritiska situationer 
(Clark & McLean, 2018; Sandhu et al., 2014; Berg et al., 2014; Gillen et al., 2019). 
En komponent i att debriefing upplevdes tillgodose det professionella 
utvecklingsbehovet var att debriefing skapade en mer öppen atmosfär och ett bättre 
arbetsklimat där personalen upplevde en ökad trygghet i att belysa brister i team och 
arbetssätt med både kollegor och chef (Berg et al., 2014). Vårdpersonal upplevde att 
den ökade kunskapen och det förbättrade teamarbetet ledde till att kritiska händelser 
upplevdes mindre traumatiska vilket ytterligare stärkte behovet av utveckling inför 
framtida händelser (Sandhu et al., 2014). Det ansågs därmed positivt att lärdomar från 
debriefingen även delades med de kollegor som ej varit involverade i händelsen för att 
gynna även deras utveckling och därmed ytterligare stärka teamets kompetens i 
kritiska situationer (Gillen et al., 2019). För att det professionella utvecklingsbehovet 
skulle tillgodoses under debriefingen upplevdes det viktigt att fokus lades på 
kommunikation, teamarbete och ledarskap samt att atmosfären var öppen och 
tillåtande mellan kollegorna (Sandhu et al., 2014). En del upplevde att de efter 
kritiska händelser endast hade behov av en debriefing med professionell utveckling i 
fokus och ansåg att den då borde äga rum i direkt anslutning till händelsen för störst 
möjlighet att tillgodose personalens utvecklingsbehov (Bohström et al., 2017; Clark et 
al., 2019; Sandhu et al., 2014). Andra menade att debriefingen istället borde ske vid 
ett senare tillfälle, då mer information om händelsen och vad som eventuellt gick fel 
kunde ha framkommit och därmed öka möjligheten till att händelsen kunde leda till 
professionell utveckling (Clark & McLean, 2018).  
 

Aspekter som påverkar debriefingens effekt och användning 
Organisatoriska och individuella aspekter 

Efterfrågan på debriefing var stor men krockade med den generellt sparsamma 
tillgången till det samt ett flertal omgivningsfaktorer som påverkade debriefingens 
effekt (Clark & McLean, 2018; Cutler et al., 2017; Bohström et al., 2017; Sandhu et 
al., 2014; Theophilos et al., 2009; Sjöberg et al., 2015). Tidsbrist och hög 
arbetsbelastning var de faktorer som upplevdes påverka debriefingens användning och 
effekt i störst utsträckning (Mayer & Hamilton, 2018; Clark & McLean, 2018; 
Sandhu et al., 2014; Gillen et al., 2019) framförallt då det upplevdes komplicerat att 
finna en lämplig tid där all berörd personal hade tid och möjlighet att delta (Clark & 
McLean, 2018; Sandhu et al., 2014). För att försöka hålla debriefingen i så nära 
anslutning till den kritiska händelsen som möjligt kringgicks problemet med tidsbrist 
på en del arbetsplatser genom att hålla debriefing vid arbetsdagens slut. Det upplevdes 
sänka debriefingens positiva effekt eftersom ett färre antal av de berörda parterna 
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kunde närvara på grund av praktiska svårigheter med barnpassning och andra privata 
aspekter (Clark et al., 2019; Mayer & Hamilton, 2018; Clark & McLean, 2018). En 
annan svårighet med debriefing efter arbetsdagens slut ansågs vara att en del upplevde 
sig för utmattade efter ett psykiskt och fysiskt påfrestande arbetspass för att förmå 
delta, alternativt att deltagande ej gav någon effekt då utmattningen fråntog 
möjligheten att gynnas av debriefingens positiva effekt (Clark & McLean, 2018).  
 
Debriefingens effekt och användning upplevdes vara beroende av vilket intresse och 
engagemang som fanns från organisation och chef, delvis genom att det påverkade 
tillgången till debriefing och tidsramen för när debriefing hölls (Mayer & Hamilton, 
2018; Sandhu et al., 2014; Bohström et al., 2017). Ointresse från organisationens sida 
ledde i de flesta fall till att debriefing ej hölls förrän flera veckor efter en kritisk 
händelse (Clark & McLean, 2018; Bohström et al., 2017; Sandhu et al., 2014). 
Engagemang från organisationen kunde även leda till att riktlinjer skapades angående 
i vilka situationer debriefing borde användas samt inom vilken tidsram det borde ske. 
Tydliga riktlinjer upplevdes öka debriefingens effekt då tidsglappet mellan händelsen 
och debriefingen minskade samt att debriefingen skedde oftare vilket även det ansågs 
förbättra kvaliteten på debriefingen (Clark & McLean, 2018; Theophilos et al., 2009). 
Kunskap upplevdes även ha inverkan på varje deltagares upplevda effekt av 
debriefingen då tidigare kunskap om hur debriefing gick till ledde till ökad upplevd 
effekt av debriefingen (Gillen et al., 2019; Clark & McLean, 2018). En annan aspekt 
som upplevdes påverka debriefingens effekt var inställningen från en del kollegor att 
kritiska händelser var en naturlig del av vårdpersonals arbete och därmed inget som 
borde behöva bearbetas (Cutler et al., 2017; Mayer & Hamilton, 2018; Sandhu et al., 
2014). Inställningen upplevdes skapa en kultur på arbetsplatsen som hindrade 
öppenhet om tankar och känslor. Kulturen resulterade även i att kollegor inte tog sig 
tid att undersöka varandras mående efter en kritisk händelse. Debriefingens effekt 
ansågs minska av denna typ av kultur då effekten var beroende av att alla deltagare 
var positivt inställda till den samt att atmosfären på debriefingen var öppen och 
tillåtande (Mayer & Hamilton, 2018).  
 

Aspekter angående debriefingens struktur 

Effekten av debriefingen upplevdes vara beroende av debriefingens struktur. 
Vårdpersonalen upplevde att otydligheter gällande vilka ämnen som skulle tas upp 
under debriefingens gång samt vem som skulle leda debriefingen ledde till att 
debriefingens effekt och kvalitet minskade (Gillen et al., 2019; Theophilos et al., 
2009, Sandhu et al., 2014; Clark & McLean, 2018). För att försäkra att relevanta 
ämnen togs upp under debriefingen och på så sätt öka effekten ansågs det vara en 
fördel om överläkaren deltog i bestämmelser om hur debriefingen borde utformas och 
vilka ämnen som behövde inkluderas och diskuteras (Sandhu et al., 2014). 
Vårdpersonalen upplevde att debriefingen i de flesta fall innehöll både emotionella 
och praktiska aspekter vilket ansågs positivt (Theophilos et al., 2009) samtidigt som 
det upplevdes kunna sänka kvaliteten på debriefingen då tidspressen ledde till att lite 



 

 15 

tid kunde läggas på varje del. Mest effekt upplevdes fås av två debriefingtillfällen där 
fokus lades på emotionella aspekter på ett tillfälle och professionella aspekter på ett 
annat (Clark & McLean, 2018; Sandhu et al., 2014). 
 
Den aspekten i debriefingens utformning som upplevdes ha störst påverkan på 
effekten var ledaren för debriefingen. Det upplevdes öka kvaliteten och effekten på 
debriefingen när någon form av vårdpersonal ledde debriefingen, främst om det var en 
överläkare eller sjuksköterska med ledarbefattning (Bohström et al., 2017; Sandhu et 
al., 2014; Clark et al., 2019). Anledningen till att debriefingens effekt upplevdes öka 
när vårdpersonal ledde den var att deltagarna upplevde ökad förståelse från ledaren 
eftersom den hade erfarit liknande händelser och därmed hade förståelse för vad det 
fanns behov att diskutera, både emotionellt och professionellt (Bohström et al., 2017; 
Sandhu et al., 2014; Theophilos et al., 2009). En del upplevde att debriefingen även 
kunde ge effekt om den leddes av en psykolog (Theophilos et al., 2009) men oavsett 
upplevdes det viktigt att ledaren hade kunskap om debriefing och kompetens att hålla 
debriefingen (Sandhu et al, 2014). Det rådde delade meningar angående om 
debriefingens effekt gynnades av att ledaren hade deltagit i händelsen eller ej 
(Theophilos et al., 2009; Bohström et al., 2017). En upplevelse var att en ledare som 
ej deltagit i händelsen kunde bidra med ett nytt perspektiv vilket upplevdes positivt 
medan en annan upplevelse var att en ledare som deltagit i händelsen hade ökad 
förståelse för vad som hänt och vad deltagarna kände (Bohström et al., 2017). I övrigt 
upplevdes det viktigt att debriefingstillfällena var frivilliga, var av informell karaktär 
och utgick från acceptans och trygghet mellan deltagarna för att deltagarna skulle få 
som mest effekt av debriefingen (Sandhu et al., 2014; Clark et al., 2019).  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Artikelsökningar har utförts i tre vetenskapliga databaser som alla ansågs relevanta 
för ämnet och för omvårdnadsforskning. Trovärdigheten ökar genom att sökningar 
görs i flera databaser som alla är relevanta för området (Henricson, 2017). Liknande 
sökningar har gjorts i alla tre databaser och flera sökningar med olika sökord och 
sökordskombinationer har utförts. Det ökar chansen för att relevanta artiklar ej har 
utelämnats vilket kan ses som en styrka i litteraturstudien. Användning av den 
booelska operatorn NOT kan dock ses som en svaghet då det finns risk att relevanta 
artiklar har uteblivit i sökträffarna. Ett flertal dubbletter uppkom i de olika 
sökningarna vilket kan ses som en styrka. En tydlig redovisning av vilka sökord som 
använts, hur urvalet har gått till samt hur datainsamling och databearbetning har gått 
till stärker litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2017). Innehållsanalysen skedde 
med inspiration från Forsberg och Wengström (2015) vilket kan ses som en styrka. 
Artiklarna har även granskats av båda författarna till litteraturstudien och diskuterats 
gemensamt vilket enligt Henricson (2017) ytterligare stärker trovärdigheten. Det är 
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första gången författarna av litteraturstudien utför denna typ av arbete vilket enligt 
Henricson (2017) kan ses som en svaghet. 
 
Eftersom PubMed inte har någon peer reviewed-funktion behöver information om det 
sökas manuellt. Det finns en risk att relevanta artiklar som varit peer reviewed har 
förbisetts på grund av att information om det ej kunde hittas. I litteraturstudien har 
artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats samt av mixad metod inkluderats 
vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) kan ses som en styrka eftersom de 
kompletterar varandra och därmed ger en bredare bild av ämnet. Alla artiklar har 
kvalitetsgranskats enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för 
kvantitativa och kvalitativa artiklar vilket ökar trovärdigheten för litteraturstudien. En 
av resultatartiklarna var av mixad metod och eftersom Carlsson och Eiman inte har 
någon granskningsmall för mixad metod valdes i detta fallet den kvantitativa 
granskningsmallen med tanke på att den överhängande delen av artikeln var av 
kvantitativ karaktär. Eftersom artikeln egentligen är av mixad metod kan det ha blivit 
ett felvärde i granskningen på grund av detta. Två av resultatartiklarna hade en 
begränsad metodbeskrivning vilket i sin tur minskar trovärdigheten och pålitligheten 
för litteraturstudiens resultat. Artiklarna inkluderades trots detta eftersom de var av 
god kvalitet i övrigt och resultatet överensstämde med övriga artiklars resultat. 
Åldersspannet på artikelsökningarna var tio år vilket kan ses som en svaghet eftersom 
mycket kan utvecklas och ändras inom vårdorganisationer under en sådan period. Nio 
av tio artiklar i litteraturstudien är trots begränsningen på tio år som mest fem år 
gamla vilket kan ses som en styrka.  
 
Enligt Henricson (2017) kan det ses som en svaghet att artiklarna var skrivna på ett 
annat språk än modersmålet och att det därmed finns en risk att feltolkningar av 
innehållet sker. Alla resultatartiklar var peer reviewed vilket enligt Östlundh (2017) 
ökar pålitligheten. Fem av resultatartiklarna var från USA vilket kan minska 
överförbarheten till andra länder. Av de fem återstående artiklarna var två från 
Sverige, en från Australien, en från Kanada och en från Storbritannien vilket ger en 
bredare bild av vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av debriefing. Enligt 
Henricson (2017) och Friberg (2017) kan artiklar från flera olika länder öka 
överförbarheten av litteraturstudien. Artiklarnas innehåll ger också ett rikare 
perspektiv från olika yrkesgrupper och personal inom olika inriktningar så som 
akutavdelningar, barnakutavdelningar och medicinavdelningar. Något som behöver 
tas i beaktning är skillnaden mellan yrkesgrupper och vårdsystem i olika länder. Om 
en jämförelse görs mellan till exempel Sverige och USA har vårdpersonal i USA ett 
flertal yrkesbenämningar som inte finns i Sverige. Innebörden av en yrkesbenämning 
kan också skiljas åt, till exempel har benämningen sjuksköterska en annan innebörd i 
USA än i Sverige. I USA kan ordet ”Nurse” ses som ett samlingsnamn för två typer 
av sjuksköterskor. Endast en av dessa har liknande ansvar som en svensk 
sjuksköterska men båda befattningar kan kallas för ”Nurse” i olika sammanhang.  
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Ingen av resultatartiklarna innehöll debriefing efter våld mot vårdpersonal trots att 
Violence in healthcare ingick i artikelsökningen. Det beror på att med sökordet 
Violence blev sökträffarna för många för att kunna granska. Violence in healthcare 
användes för avgränsning men övervägande delen av artiklarna som uppkom var 
inriktade på hur vårdpersonal hanterar mötet med en patient som utsatts för våld. I 
sökningen med sökordet Violence kan det ha funnits relevanta artiklar som har 
förbisetts på grund av den stora kvantiteten sökträffar vilket kan ses som en svaghet. 
Av artikelsökningarna var det endast en sökning med Experienc* som genererade 
resultatartiklar, dock utgår alla resultatartiklar från vårdpersonals upplevelser och 
erfarenheter av debriefing. Under ett flertal av artikelsökningarna har en stor mängd 
irrelevanta artiklar uppkommit vilket kan ha gjort att relevanta artiklar har förbisetts 
på grund av den stora kvantiteten sökträffar. 
 
I fyra av artiklarna har artikelförfattarna låtit deltagarna kontrollera uppgifter och 
resultat för att bekräfta att rätt uppgifter förmedlats. Detta styrker bekräftelsebarheten 
och trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. Urvalet av deltagare samt hur länge 
datainsamlingen pågått är i de flesta artiklarna väl beskrivet vilket enligt Wallengren 
och Henricson (2017) är något som kan öka litteraturstudiens bekräftelsebarhet. Det 
är av vikt för trovärdigheten och pålitligheten för litteraturstudien att de inkluderade 
artiklarna innehåller information om att studien har erhållit godkännande från en etisk 
kommitté. Åtta av artiklarna i resultatet redovisade detta på ett tydligt sätt medan två 
var mindre tydliga och information om detta fick sökas på annat håll, bland annat på 
tidskriftens hemsida. Bristfällig information i artiklarna om etiska aspekter kan ses 
som en svaghet (Wallengren & Henricson, 2017) vilket därmed även kan ses som en 
svaghet i litteraturstudien.   
 
Litteraturstudien utfördes under begränsad tid och forskningen runt debriefing är 
begränsad vilket ledde till en svårighet att finna lämpliga artiklar. En del artiklar fick 
beställas via biblioteket och kunde därför inte granskas som eventuella resultatartiklar 
förrän drygt en vecka senare. Brist på tid under arbetets gång kan ses om en svaghet 
enligt Henricson (2017) och kan därmed ses som en svaghet i litteraturstudien. En 
svaghet i litteraturstudien är att debriefing numera är ett brett begrepp och något som 
används på olika sätt. Debriefing har använts som sökord för att finna resultatartiklar 
men trots det kan debriefingen som tas upp i de olika studierna vara av olika kvalitet 
och olika former. Av den anledningen går det ej att garantera att de olika studiernas 
resultat går att jämföra om de använt debriefing på olika sätt vilket blir en svaghet i en 
litteraturstudie med denna typ av ämne. Under tiden som litteraturstudien skrevs har 
innehållet granskats ett flertal gånger av handledare och kurskamrater. Enligt 
Henricson (2017) ökar trovärdigheten och pålitligheten när någon utomstående har 
granskat innehållet. Något att ta i beaktning är förförståelsens eventuella påverkan på 
litteraturstudien då den aldrig helt kan förbises (Forsberg & Wengström, 2015; 
Henricson, 2017). I detta fallet har litteraturstudiens författare erfarit händelser inom 
vården som har upplevts kritiska och stödet från arbetskollegor i dessa situationer har 
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varit betydande. Detta kan ha påverkat resultatet i litteraturstudien trots ambitionen att 
förhindra det.  
 

Resultatdiskussion 
Vårdpersonal upplevde att kritiska händelser skapade ett stort behov av krisstöd som 
debriefing för att bearbeta händelsen (Mayer & Hamilton, 2018; Clark & McLean, 
2018; Sandhu et al., 2014; Cutler et al., 2017; Gillen et al., 2019; Bohström et al., 
2017; Sjöberg et al., 2015; Clark et al., 2019; Theophilos et al., 2009). Som tidigare 
nämnt kan en kritisk händelse leda till individens utveckling men även till negativ 
påverkan som sänkt koncentrationsförmåga (Cullberg, 2006; Shamia et al., 2015; 
Tevormina & Clossey, 2017) och sänkt självförtroende om den ej bearbetas (Cullberg, 
2006; Tevormina & Clossey, 2017). Roden-Foreman et al. (2017), Kassam et al. 
(2019) och Wahlberg et al. (2019) bekräftar att vårdpersonal är i stort behov av 
effektiva krisstöd för att kvaliteten på vården ej ska påverkas negativt och leda till 
vårdskador. I en nyligen utkommen studie av Cross (2019) bekräftas det att 
sjuksköterskors otillräckliga hantering av kritiska händelser kan leda till reducerad 
patientsäkerhet genom dåligt omdöme och minskad koncentrationsförmåga. Som 
tidigare nämnt belyste Kerkman et al. (2019) att behovet av stöd från familj och 
vänner kan vara stort efter kritiska händelser samt att vårdpersonal kan ha stort behov 
av stöd och förståelse från kollegor. McConnell et al. (2016) tog upp att möjligheten 
att dela med sig av känslor till människor som erfarit liknande situationer leder till 
underlättad krishantering för individen. En reflektion är att de kritiska händelser som 
vårdpersonal kan erfara i yrket kan vara svåra att sätta sig in i för dem som ej arbetar 
inom vården och sekretessen minskar även möjligheten att söka stöd från familj och 
vänner. Vårdpersonal kan av den anledningen vara i större behov av krisstöd som 
erbjuds på arbetsplatsen för att få tillräckligt med stöd och förståelse för effektiv 
hantering av kritiska händelser.   
 
Vårdpersonal hade olika upplevelser angående debriefingens möjlighet att uppfylla 
det emotionella behovet av stöd och bearbetning efter kritiska händelser (Mayer & 
Hamilton, 2018; Clark & McLean, 2018; Sandhu et al., 2014; Cutler et al., 2017; 
Gillen et al., 2019; Bohström et al., 2017; Sjöberg et al., 2015; Clark et al., 2019; 
Theophilos et al., 2009). Som tidigare nämnt menar Cullberg (2006) och McConnell 
et al. (2016) att debriefing är speciellt lämpligt som krisstöd för vårdpersonal. Guay et 
al. (2019) och Birur et al. (2017) belyste istället att KBT generellt sätt är ett mer 
effektivt krisstöd eftersom det utgår ifrån varje individs behov och resurser. 
Personlighet och situation påverkar vad som är mest lämpligt som krisstöd (Cullberg, 
2006; Guay et al., 2019) vilket gör det svårt eller till och med omöjligt att finna ett 
krisstöd som är lämpligt för alla. Brist på tid och resurser i sjukvårdsmiljön försvårar 
användningen av individuella terapiformer som KBT trots att det ger bra effekt. 
Debriefing kan därför vara lämpligt att använda vid kritiska händelser som involverar 
en större mängd personal, exempelvis hjärtstopp, för att spara resurser. Tillgången till 
alternativa krisstöd är dock idag stor och debriefingen kan därmed kompletteras med 
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exempelvis webbaserade självhjälpsövningar för de personer som ej upplever effekt 
av debriefing. I praktiken är det kostnadseffektivt att använda krisstöd som debriefing 
men hänsyn måste tas till de som ej upplever effekt av debriefing. Brist på alternativ 
kan annars bli ett etiskt dilemma då negativa former av emotionell coping, som 
emotionell distansering från patienter, möjligen används i större utsträckning.  
 
Debriefing upplevdes kunna leda till ökad kunskap, förbättrad kommunikation och 
förbättrat teamarbete och därmed bättre vård och ökad patientsäkerhet (Clark & 
McLean, 2018; Sandhu et al., 2014; Berg et al., 2014; Gillen et al., 2017). Som 
nämnts i bakgrunden belyste Murphy et al. (2018) att teamet kan utvecklas genom att 
få möjligheten att gemensamt gå igenom händelseförloppet och belysa positiva och 
negativa saker. I en nyligen utkommen studie av Hall och Tori (2017) belyses det att 
debriefing kan skapa möjlighet till fler perspektiv och ökad förståelse och därmed 
ökad kunskap och utveckling inför framtida händelser vilket även nämndes tidigare i 
bakgrunden (Sawyer et al., 2016; Andersen et al., 2018; Coppens et al., 2018; Lavoie 
et al., 2015). Som tidigare nämnt menar Folkman och Lazarus (1984) att ökad 
kunskap utvecklar individens möjlighet att använda sig av probleminriktad coping 
och därmed ökad förmåga att upptäcka lösningar på problem. I en nyligen utkommen 
studie av Porteous och Machin (2018) tas det upp att avsaknaden av kunskap och 
erfarenhet som nyutexaminerad sjuksköterska skapade känslor av osäkerhet och stress 
över oförmåga att hantera olika situationer i det nya yrket. I det sammanhanget 
belyses vikten av diskussion med erfarna kollegor för ökad förståelse och därmed 
ökad förmåga att hantera framtida händelser (Porteous & Machin, 2018). Som tidigare 
också nämnts har debriefingens effekt på emotionell bearbetning varit omdiskuterad 
(Brookes et al., 2018) men debriefing kan ändå vara ett effektivt verktyg för 
professionell utveckling och teamutveckling. Både för nyutexaminerade och för dem 
med flera års erfarenhet finns det alltid rum för utveckling. För nyutexaminerade kan 
debriefing genom ökad kunskap leda till ökad förmåga att använda sig av 
probleminriktad coping och se fler lösningar på problem. Nyutexaminerades kunskap 
från utbildningen kan även bidra till ny och ökad kunskap hos de som ej är 
nyutexaminerade. Möjlighet att belysa positiva och negativa aspekter samt få andra 
perspektiv på en händelse eller en handling kan för alla involverade leda till ökad 
kapacitet att erbjuda god och säker vård, även i kritiska och svåra situationer.  
 
Vårdpersonal upplevde att brist på intresse och engagemang från organisationen 
inverkade på användning och effekt av debriefing (Sandhu et al., 2014; Bohström et 
al., 2017; Clark & McLean, 2018). Som tidigare nämnts har organisationen ett ansvar 
för att vården bedrivs patientsäkert (SFS 2010:659) men även för att arbeta för att 
förebygga ohälsa bland personalen (SFS 1977:1160). Kerkman et al. (2019) menar att 
vårdpersonal har behov av att få stöd från kollegor efter kritiska händelser och 
Skogstad et al. (2015) samt Tavormina och Clossey (2017) menar att kunskap och 
erfarenhet krävs för effektiv hantering av kritiska händelser. En slutsats kan dras 
utifrån det att debriefing kan vara ett lämpligt verktyg för organisationer att använda 
då det både erbjuder stöd och ökad kunskap till personalen men även bidrar till ökad 
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patientsäkerhet genom ökad kunskap och förbättrad kommunikation i teamet. En 
reflektion är om det är etiskt korrekt att organisationen inte tar mer ansvar för de 
anställdas psykiska hälsa när det kan ha stor påverkan på patientsäkerheten och 
kvaliteten på omvårdnaden. Fungerande sjukvård är en viktig komponent i ett 
utvecklat samhälle idag och att värna om frisk och välmående sjukvårdspersonal 
borde därför vara en prioritet.  
 
Sjukvårdsmiljön upplevdes ha stor inverkan på debriefingens effekt och användning 
då tidsbrist gjorde det svårt att finna en lämplig tid för att hålla debriefing (Mayer & 
Hamilton, 2018; Clark & McLean, 2018; Sandhu et al., 2014; Gillen et al., 2019). En 
nyligen utkommen studie av Zheng, Lee och Bloomer (2018) bekräftar att 
sjuksköterskors tidsbrist under arbetsdagen hindrar möjligheten att stanna upp och 
reflektera över en kritisk händelse eller en patients död. Lu et al. (2015) belyste att 
brist på tid efter kritiska händelser kan leda till att individen ej kan använda sig av 
tillräckliga copingstrategier för att hantera händelsen på ett hälsosamt vis. Det är 
viktigt för att debriefingen ska ha effekt att den ej hålls för långt efter den kritiska 
händelsen (Guay et al., 2019; Mitchell, 1983; McConnell, Scott & Porter, 2016) vilket 
innebär att effekten av debriefing är beroende av omgivningsfaktorer som tillgång till 
tid. En reflektion relaterat till detta är att eftersom sjukvårdsmiljön innehåller ett 
flertal faktorer som ej går att styra över och som gör det svårt att planera och avsätta 
tid för exempelvis debriefing är debriefing eventuellt ej lämpligt i alla avseenden 
inom sjukvården. Debriefing är eventuellt enklare att implementera och använda för 
exempelvis ett kirurgteam med planerade operationer än ett vårdteam på en 
vårdavdelning.  
 
En del av vårdpersonalen upplevde att det fanns en negativ inställning och kultur på 
arbetsplatsen som minskade den positiva effekten av debriefing (Cutler et al., 2017; 
Mayer & Hamilton, 2018; Sundhu et al., 2014). Som tidigare nämnts bekräftar Lavoie 
et al. (2015) och Sawyer et al. (2016) att en öppen och tillåtande atmosfär är en viktig 
komponent för att människor ska kunna reflektera och därmed utvecklas efter kritiska 
händelser. Den negativa inställningens påverkan på krisstödets effekt bekräftas även 
av Ahmad (2018) som menar att oavsett vilket krisstöd det gäller så krävs det 
förtroende och trygghet för att krisstödet ska vara en effektiv hjälp. Yuwanich et al. 
(2015), Robinson och Stinson (2016), Morrisson och Joy (2016) samt Froster och 
Hafiz (2015) menar att en viktig copingstrategi efter kritiska händelser är att söka stöd 
från människor med samma erfarenhet vilket innebär att en arbetsplatskultur där 
personalen ej känner sig bekväma att söka stöd och hjälp från kollegor även leder till 
att vårdpersonal förlorar en viktig probleminriktad copingstrategi. Kulturen inom 
sjukvården som gör att det kan upplevas otillåtet och ovälkommet att söka stöd och 
hjälp från kollegor vid behov kan eventuellt minska genom användningen av 
strukturerade och gemensamma krisstöd som debriefing. Under debriefingen 
uppmuntras deltagarna att tala om sin upplevelse och sina känslor samt att dela med 
sig av sitt perspektiv på händelsen samt på deltagarnas handlingar under händelsen. 
Den tillåtande och uppmuntrande atmosfären under debriefingen kan eventuellt leda 
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till att kommunikationen och stödet mellan kollegor ökar även utanför debriefingen 
vilket i sin tur underlättar hantering av kritiska händelser samt eventuellt även ökar 
patientsäkerheten genom delad erfarenhet och kunskap.  
 

Konklusion och implikation 
Litteraturstudien påvisade att kritiska händelser upplevdes ha stor påverkan på 
individen och behov av krisstöd som debriefing upplevdes generellt vara stort. 
Debriefing upplevdes kunna tillgodose det emotionella behovet efter kritiska 
händelser men det fanns delade åsikter om vilka händelser som krävde debriefing 
samt inom vilken tidsram efter händelsen debriefing borde ske. Debriefing upplevdes 
även kunna tillgodose det professionella utvecklingsbehovet efter kritiska händelser 
genom att leda till bättre kommunikation i teamet samt ökad kunskap och därmed till 
förbättrad vård och ökad patientsäkerhet. Användningen och effekten av debriefing 
upplevdes dock försvåras av ett flertal faktorer, däribland brist på tid och intresse från 
organisationen. Debriefingens effekt upplevdes även vara beroende av vilken struktur 
den hade och faktorer som vem som ledde debriefingen.  
 
Litteraturstudiens resultat ger en inblick i vårdpersonalens behov av effektiva krisstöd 
efter kritiska händelser samt implikationen av otillräckligt krisstöd på vårdens kvalitet 
och säkerhet. Sjukvården är en samhällsbärande funktion och vikten av välmående 
och kompetent vårdpersonal kräver därmed åtgärder som effektiva krisstöd. 
Debriefingens positiva effekt på professionell utveckling gör att det eventuellt även 
kan vara lämpligt att använda i vårdyrkesutbildningar som sjuksköterskeutbildning i 
samband med simuleringsövningar för att ge studenterna verktyg för att hantera 
kritiska hädelser i det framtida yrket. Litteraturstudiens resultat ger dock även en 
inblick i de faktorer i sjukvården som försvårar en lyckad implementering av 
debriefing. Balansen mellan behov och hinder kan vara svår att utjämna och av den 
anledningen kan vidare forskning behövas angående hur en lyckad debriefing kan 
implementeras i vården, alternativt vilka andra krisstöd som kan vara lämpliga för 
vårdpersonal och i vårdsammanhanget. 
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Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Debriefing 

Debrief* (fritext) 
Critical incident stress 
debriefing (fritext) 
CISD (fritext) 

Debrief* (fritext) 
Critical incident stress 
debriefing (fritext) 
CISD (fritext) 

Debrief* (fritext) 
Critical incident stress 
debriefing (fritext) 
CISD (fritext) 

Krisintervention Crisis intervention (fritext) Crisis intervention (fritext) Crisis intervention (fritext) 

Kritisk händelse Critical incident (fritext) Critical incident (fritext)  Critical incident (fritext) 

Stressande händelse Stressful event (fritext) Stressful event (fritext) Stressful event (fritext) 

Stort trauma Major trauma (fritext) Major trauma (fritext) Major trauma (fritext) 

Sjukvård Healthcare (fritext) Healthcare (fritext) Healthcare (fritext) 

Vårdpersonal Health personnel (MH) 
Medical staff (MH) 

Health personnel (MeSH) Health personnel 
(Thesaurus) 

Vårdpersonal  Medical staff (fritext) Medical staff (fritext) Medical staff (fritext) 

Sjuksköterskor Nurses (MH)   

Sjuksköterskor  Nurses (fritext) Nurses (fritext) 

Läkare Physicians (MH)   

Läkare  Physicians (fritext) Physicians (fritext) 

Psykiatripersonal Mental health personnel 
(MH) 

 Mental health personnel 
(Thesaurus) 

Psykiatripersonal  Mental health personnel 
(fritext) 

 

Hjärtstopp 
Heart arrest (fritext) 
Cardiac arrest (fritext) 

Heart arrest (fritext) 
Cardiac arrest (fritext) 

Heart arrest (fritext) 
Cardiac arrest (fritext) 

Återupplivning Resuscitation (fritext) Resuscitation (fritext) Resuscitation (fritext) 

Efter återupplivning Postresuscitation (fritext) Postresuscitation (fritext) Postresuscitation (fritext) 

Våld inom sjukvården 
Violence in healthcare 
(fritext) 

Violence in healthcare 
(fritext) 

Violence in healthcare 
(fritext) 

Erfarenhet Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

Simulering Simulation (fritext) Simulation (fritext) Simulation (fritext)  
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granska
de 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2019-10-13 Cinahl 

(Crisis intervention OR Debrief* 
OR Critical incident stress 
debriefing) AND (Critical incident 
OR Major trauma OR Stressful 
event OR Violence in healthcare) 
AND Healthcare NOT Simulation 
Limiters: Published Date: 
20091001–20191031; English 
Language; Peer Reviewed 26 (12*) 12 4 1 

2019-10-16 Cinahl 

( (MH "Health Personnel") OR 
(MH "Medical Staff") OR (MH 
"Mental Health Personnel") OR 
(MH "Nurses") OR (MH 
"Physicians") ) AND Critical 
incident stress debriefing OR ( 
Critical incident AND Debrief* ) 
AND Experienc* NOT Simulation  
Limiters: Limiters - Published 
Date: 20091001–20191031; 
English Language; Peer Reviewed 68 (13*) 40 16 1 (1*) 

2019-10-23 Cinahl 

(((Heart arrest OR Cardiac arrest 
OR Postresuscitation OR 
Resuscitation OR Critical 
incident)) AND (Debrief* OR 
Critical incident stress debriefing 
OR CISD)) AND (Healthcare OR 
Medical staff) NOT Simulation 
Limiters - Published Date: 
20091001–20191031; English 
Language; Peer Reviewed 27 (14*) 11 4 2 

2019-10-13 PubMed 

((((Crisis intervention OR Debrief* 
OR Critical incident stress 
debriefing)) AND (Critical incident 
OR Major trauma OR Stressful 
event OR Violence in healthcare)) 
AND Healthcare) NOT Simulation 
Limiters: Publication dates: 
2009/10/01 to 2019/10/31; 
Languages: English 94 (25*) 37 15 1 (1*) 

2019-10-16 PubMed 

((((("Health Personnel"[Mesh] OR 
Medical staff or Mental health 
personnel or Nurses or 
Physicians)) AND Critical incident 
stress debriefing) OR (Critical 
incident and Debrief*)) AND 
Experienc*) NOT Simulation 115 (17*) 74 18 2 
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*Dubbletter 

 
 

Limiters: Publication dates: 
2009/10/01 to 2019/10/31; 
Languages: English 

2019-10-23 PubMed 

(((Heart arrest OR Cardiac arrest 
OR Postresuscitation OR 
Resuscitation OR Critical 
incident)) AND (Debrief* OR 
Critical incident stress debriefing 
OR CISD)) AND (Healthcare OR 
Medical staff) NOT Simulation 
Limiters: Publication dates: 
2009/10/01 to 2019/10/31; 
Languages: English 62 (23*) 25 14 1 

2019-10-13 PsycInfo 

(Crisis intervention OR Debrief* 
OR Critical incident stress 
debriefing) AND (Critical incident 
OR Major trauma OR Stressful 
event OR Violence in healthcare) 
AND Healthcare NOT Simulation 
Limiters:  Publication date: 
20091001–20191031; Language: 
English; Peer Reviewed 11 (9*) 4 2 0 

2019-10-16 PsycInfo 

(MAINSUBJECT.EXACT("Health 
Personnel") OR Medical staff OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Mental 
Health Personnel") OR Nurses OR 
Physicians) AND (Critical incident 
stress debriefing) OR (Critical 
incident AND Debrief*) AND 
Experienc* NOT Simulation 
Limiters:  Publication date: 
20091001–20191031; Language: 
English; Peer Reviewed 18 (7*) 8 2 1 (1*) 

2019-10-23 PsycInfo 

(((Heart arrest OR Cardiac arrest 
OR Postresuscitation OR 
Resuscitation OR Critical 
incident)) AND (Debrief* OR 
Critical incident stress debriefing 
OR CISD)) AND (Healthcare OR 
Medical staff) NOT Simulation 
Limiters:  Publication date: 
20091001–20191031; Language: 
English; Peer Reviewed 5 (4*) 2 1 1 (1*) 

                                               Totalt:  426 (124*) 213 76 10 (4*) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens  Berg, G. M., Hervey, A. M., Basham-Saif, A., Parsons, D., Acuna, D. L. & Lippoldt, D. (2014). 
Acceptability and implementation of debriefings after trauma resuscitation. Journal of Trauma 
Nursing, 21(5), 201–208. Doi: 10.1097/JTN.0000000000000066 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att bedöma traumavårdteamets acceptabilitet av de föreslagna förändringarna 
(tillämpning av strukturerade debriefings) efter en tremånaders försöksperiod samt att jämföra 
uppfattning om deltagarnas roll i vårdteamet både före och efter försöksperioden.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Ej angivet 

Urval 58 deltagare, varav 36 kvinnor och 22 män, med en medelålder på 39 år. Deltagarna var av 
varierande yrkesgrupper men alla var en del av ett traumateam. Alla arbetade för det sjukhus där 
interventionen ägde rum.  

Datainsamling Enkäter skickades ut både före och efter den tre månader långa försöksperioden. Frågornas 
karaktär var av Likertskala.  

Dataanalys Chi-2-test användes för att utvärdera svaren mellan de två enkäterna. Analys av data gjordes med 
hjälp av SPSS version 20.0. 

Bortfall 37 av 95 

Slutsats Inställningen till tillämpningen av debriefings var generellt sett positiv och deltagare ansåg att 
strukturerade debriefings hade en positiv inverkan på kommunikation. De ansåg även att risken för 
att misstag gjordes i patientvården hade minskat efter debriefingens implementering. Deltagare 
menade att strukturerade debriefings gav teamet en möjlighet att identifiera och reflektera över 
eventuella fel och problem och de menade att det tillsammans med förbättrad kommunikation 
ledde till ökad patientsäkerhet. Trots att undersökningen visade en ökning i acceptabilitet samt 
deltagarnas syn på förbättring i teamet hade många av deltagarnas svar på enkäten inte ett 
signifikant P-värde vilket får tas i beaktning.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,77%, Grad 2 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 2 

 
 

Referens Bohström, D., Carlström, E. & Sjöström, N. (2017). Managing stress in prehospital care: strategies 
used by ambulance nurses. International Emergency Nursing, 32, 28–33. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2016.08.004 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka vilka faktorer som ökar och minskar stress hos ambulanssjuksköterskor.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Kritisk incident teknik 

Urval 15 ambulanssjuksköterskor varav åtta kvinnor och sju män, från fyra olika ambulansstationer i 
Sverige. Deltagarna hade yrkeserfarenhet mellan 10–43 år.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer varav fem skedde på arbetsplatsen efter arbetstid, tre på en plats 
utanför arbetet och sju över telefon. Intervjuerna varade i snitt 45 minuter varav den kortaste 
varade i 25 minuter och den längsta i 1 timme och 10 minuter. Intervjuerna inleddes med frågor 
angående stress i relation till arbetet och fortsatte med frågor om kritiska händelser i arbetet.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Materialet lästes sedan och kritiska händelser 
identifierades. Materialet analyserades enligt Kritisk incident teknik och delades in i  
kategorier och subkategorier.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Ambulanssjuksköterskor utsätts för ett flertal kritiska händelser i arbetet och deltagarna belyste 
behovet av stöd för att kunna hantera händelserna. Antalet debriefings rapporterades vara lågt efter 
kritiska händelser och när en debriefing erbjöds till personalen ansågs det vara för långt efter att 
händelsen ägt rum. Stöd från kollegor ansågs istället ge bättre effekt än det formella stödet från 
organisationen och ansågs vara viktigt för att dela känslor samt för att lära sig från händelser.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,88%, Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Artikel 3 

 

Referens Clark, P. R., Polivka, B., Zwart, M. & Sanders, R. (2019). Pediatric emergency department staff 
preferences for a critical incident stress debriefing. Journal of Emergency Nursing, 45(4), 403–
410. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jen.2018.11.009 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att få perspektiven från vårdpersonal på en barnakutavdelning angående en acceptabel 
debriefingprocess efter kritiska händelser. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval Medvetet urval av 18 deltagare varav 17 sjuksköterskor och en undersköterska.  

Datainsamling Tre fokusgrupper med fem, sex och sju deltagare i varje grupp. Förbestämda frågor diskuterades i 
vardera grupper och diskussionerna varade mellan 63–83 minuter. Alla fokusgruppsmöten skedde 
på sjukhuset.  

Dataanalys Diskussionerna spelades in och transkriberades sedan ord för ord. Forskningsledaren bekräftade 
att det transkriberade materialet överensstämde med ljudinspelningarna. Datan analyserades sedan 
i programmet Dedoose (Dedoose version 8.0.44) och kodades av två av författarna. När de var 
överens om att saturation hade nåtts avslutades datainsamlingen, alltså när ingen ny information 
som ledde till nya teman uppkom av dataanalysen. Kategorier och subkategorier skapades av två 
av författarna och resultatet kontrollerades sedan med några av deltagarna för att bekräfta att 
resultatet överensstämde med datainsamlingen.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats De flesta deltagarna ville att debriefingen skulle fokusera på vad personalen kunde lära sig av 
händelsen för att ej upprepa samma misstag i framtiden. Ett flertal tog upp att de ej ville ha 
debriefing med fokus på det emotionella då detta sågs som ett hinder för att kunna fortsätta att 
utföra sina arbetsuppgifter samt ta hand om resterande patienter under resten av arbetspasset. 
Deltagarna kände en ovilja att delta i debriefing om de hade hanterat den kritiska händelsen 
självständigt. Samtidigt ansåg många att alla som på ett eller annat sätt närvarat under den kritiska 
händelsen kunde vara i behov av debriefing.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,81%, Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 4 

 
 

Referens Clark, R. & McLean, C. (2018). The professional and personal debriefing needs of ward based 
nurses after involvement in a cardiac arrest: an explorative qualitative pilot study. Intensive & 
Critical Care Nursing, 47, 78–84. Doi: https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.03.009 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att identifiera behoven av debriefing för sjuksköterskor som arbetade på en 
vårdavdelning efter deltagande i ett hjärtstopp samt att identifiera eventuella hinder för att delta i 
en debriefing.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Framework analysis 

Urval Sju kvinnliga deltagare med en yrkeserfarenhet mellan 1,5–12 år. Sex av deltagarna arbetade på en 
hjärtavdelning och en deltagare på en medicinavdelning. Alla deltagare hade varit involverade i 
eller bevittnat ett återupplivningsförsök av en vuxen patient. Ålder på deltagarna varierade mellan 
26–46 år.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer som varade mellan 15–25 minuter. Intervjuerna hölls av 
huvudförfattaren och ägde rum utanför arbetstid i ett intervjurum på sjukhuset för att minimera 
risken för avbrott.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. Efter varje intervju gjordes anteckningar i 
direkt anslutning till intervjun. När alla intervjuer var genomförda läste författarna materialet ett 
flertal gånger för att bekanta sig med det. Koder skapades och delades i sin tur in i kategorier. 
Kategorier och teman diskuterades mellan författarna tills konsensus var nått. Lämpliga citat lades 
in för att summera varje kategori. Teman skapades genom samband mellan deltagare och 
kategorier. För att kontrollera att resultatet överensstämde med datan från intervjuerna 
kontrollerades det mot intervjuer, koder och kategorier ett flertal gånger under dataanalysen. 
Resultatet kontrollerades även av deltagarna för att säkerställa att det överensstämde med 
informationen de delgett.   

Bortfall Två av nio deltagare.  

Slutsats Vårdpersonalens behov delades in i professionella och privata behov. Deltagarna uttryckte 
önskemål om två olika debriefings. En direkt efter händelsen som fokuserade på stöd och hjälp att 
hantera svåra känslor, och en lite senare för att fokusera på eventuella förbättringar och 
utvecklingsmöjligheter för individ och team. Somliga ansåg att debriefing efter kritiska händelser 
kunde gynna alla involverade, oavsett händelsens karaktär och utgång. Andra menade att 
debriefing mestadels gynnade de som var nya inom yrket. Brist på tid togs upp som det största 
hindret för debriefing. Svårighet att finna en lämplig tidpunkt för debriefing där alla kunde delta 
upplevdes även. Riktlinjer gällande debriefing efterfrågades.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,92%, Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 5 

 
 

 

Referens Cutler, A., Black, J. D., Sheth, S. S. & Pathy, S. (2017). When things go wrong: examining the 
frequency of critical incidents among OBGYN residents. Connecticut Medicine, 81(5), 261–266. 
Hämtad från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29738126 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka frekvensen av kritiska händelser som läkare inom obstetrik och 
gynekologi upplevde under sin tid som ST-läkare samt hur många gånger de deltog i debriefing 
efter kritiska händelser.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Deskriptiv statistisk analys 

Urval 27 ST-läkare inom specialiseringen obstetrik och gynekologi. Antal genomförda år av ST-tjänsten 
varierade bland deltagarna.  

Datainsamling En anonym enkät skickades ut till alla ST-läkare inom specialiseringen obstetrik och gynekologi. 
På enkäten stod en definition av en kritisk händelse för att alla deltagare skulle ha samma 
utgångspunkt. Frågorna inkluderade bland annat antal år i tjänst, på vilket sätt kritiska händelser 
påverkat individen samt hur debriefing hade använts på deltagarens arbetsplats. 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Kritiska händelser var något som nästan alla deltagare hade upplevt men knappt hälften av 
deltagarna upplevde att de hade fått möjligheten att gå igenom och reflektera över händelsen 
efteråt. Alla deltagare som hade deltagit i en debriefing efter en kritisk händelse ansåg att det var 
en god hjälp för att bearbeta händelsen. Nästan alla ansåg att kritiska händelser hade en påverkan 
på hur framtida kritiska händelser hanterades. En del upplevde att de hade svårighet att hantera 
och bearbeta de händelser där det ej hade ägt rum någon debriefing efter händelsen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,75%, Grad 2 enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Gillen, J., Koncicki, M. L., Hough, R. F., Palumbo, K., Choudhury, T., Daoube, A., Patel, A., 
Chirico, A., Lin, C., Yalamanchi, S., Aponte-Patel, L., … Sen, A. I. (2019). The impact of a 
fellow-driven debriefing program after pediatric cardiac arrests. BMC Medical Education, 19;272, 
1–8. Doi: https://doi.org/10.1186/s12909-019-1711-y 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att 1) utveckla ett debriefingverktyg och en träningsagenda för debriefing 
2) utbilda läkare att använda debriefingverktyget 3) implementera en standardiserad läkarledd 
debriefing efter varje hjärtstopp på en barnintensivvårdsavdelning 4) fastställa inverkan av 
läkarledda debriefings och 5) uppskatta den läkarledda debriefingens effekt på kommunikation 
mellan yrkesgrupper i vårdteamet.   

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Ej angivet 

Urval Deltagarna var en blandning av läkare, sjuksköterskor och den yrkesgrupp de i USA kallar 
”Respiratory therapists”. De deltagande läkarna och sjuksköterskorna var av varierande 
utbildningsnivå. Alla arbetade på intensivvårdsavdelningen för barn på samma sjukhus där 
interventionen och studien ägde rum. 129 människor svarade på den första enkäten och 96 svarade 
på den andra.   

Datainsamling Deltagarna svarade på en enkät före och en enkät efter interventionen. Enkäten innehöll 24 
multisvarsfrågor och med ytterligare lite plats för eventuella övriga textsvar. Data samlades även 
in via debriefingunderlagen som fylldes i under varje debriefing.  

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att analysera datan från debriefingunderlagen. Datan från 
enkäterna analyserades med hjälp av ett tvåsidigt Fisher’s exakta test.  

Bortfall Externt bortfall preintervention: 45% 
Externt bortfall postintervention: 59% 
Internt bortfall postintervention: 33 av 129 

Slutsats Efter interventionen visade enkätundersökningen en signifikant ökning av hur nöjda personalen 
var med den erbjudna debriefingens kvalitet men de saknade riktlinjer angående vilka ämnen som 
skulle tas upp under debriefingens gång. Flertalet ansåg att lärdomar av den kritiska händelsen 
togs upp under debriefingen samt att debriefingen ledde till förbättrad kommunikation och 
samarbete i vårdteamet. De ansåg även att debriefing gav personalen en möjlighet att bearbeta 
känslor associerade till händelsen. Av de tillfällen då debriefing inte hölls rapporterades 
anledningen i de flesta fall vara brist på tid.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,79%, Grad 2 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 7 

 
 
 

 

Referens Mayer, D. M. & Hamilton, M. (2018). Critical incidents in health care. Medsurg Nursing, 27(4), 
231–237. Hämtad från 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=187ea107-
54f7-48cf-b95e-0d2e35706dc1%40sdc-v-sessmgr03 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka påverkan av traumatiska händelser på en variation av sjukvårdspersonal.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Tematisk analys  

Urval 11 deltagare varav 10 kvinnor och en man, alla arbetade på samma sjukhus i USA. Fyra var 
sjuksköterskor, en var läkare, en var specialiserad sjuksköterska och två var sjukhuspastorer. Tre 
av deltagarna arbetade på medicin- eller kirurgavdelning, tre arbetade på akutvårdsavdelning eller 
på intensivvårdsavdelning, två arbetade på dagvårdsklinik och tre arbetade roterande på olika delar 
av sjukhuset. Yrkeserfarenhet varierade mellan 5–35 år.  

Datainsamling Alla deltagare fick innan intervjun bekräfta att den kritiska händelsen de varit med om uppfyllde 
kraven för en kritisk händelse enligt Jeffrey Mitchell (1983). Individuella intervjuer genomfördes 
sedan med öppna frågor utifrån en intervjuguide. Intervjuerna varade mellan 20–60 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Datan analyserades sedan genom tematisk analys. 
Författarna bearbetade materialet separat och diskuterade sedan sina slutsatser tills konsensus 
nåddes. Koder utvecklades separat och diskuterades sedan tillsammans för att sedan skapa 
passande teman.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Kritiska händelser kan se mycket olika ut och för många kan de påverka individen långt efter 
händelsen, både kognitivt, fysiskt och emotionellt. Det var inte ovanligt att personalen hittade 
egna sätt att hantera händelserna på när stödet från organisationen inte räckte till. Stödet från 
kollegor ansågs mycket viktigt och efterfrågan på formell debriefing var stor. Flertalet hinder för 
en formell debriefing identifierades, däribland var brist på tid det största hindret att överkomma 
vilket kunde förbigås genom debriefing efter arbetstid. Personalens inställning till att hålla 
debriefing på ledig tid var negativ.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,81%, Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Artikel 8 

 

 

Referens Sandhu, N., Eppich, W., Mikrogianakis, A., Grant, V., Robinson, T. & Cheng, A. (2014). 
Postresuscitation debriefing in the pediatric emergency department: a national needs assessment. 
Canadian Journal of Emergency Medicine, 16(5), 383–392. Doi: 10.2310/8000.2013.131136 

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att bedöma vilka tillvägagångssätt som användes för debriefing efter återupplivning på 
olika kanadensiska barnakutavdelningar samt att identifiera eventuella områden som kunde 
förbättras.  

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Ej angivet 

Urval 183 deltagare varav drygt hälften var kvinnor. Deltagarna var en blandning av läkare och 
sjuksköterskor och yrkeserfarenhet varierade mellan mindre än två år till mer än 10 år. Antal 
läkare från varje arbetsplats varierade mellan 13–43 stycken beroende på storlek på arbetsplatsen.  

Datainsamling En enkät skickades ut till 10 barnakutsavdelningar runt om i Kanada innehållande frågor om 
erfarenheter av debriefing, användning av debriefing på arbetsplatsen samt upplevelsen av hinder 
för användandet av debriefing. Enkäten var skapad av experter inom återupplivning av barn, 
debriefing, akutvård och utbildning. Eventuella ändringar gjordes efter att enkäten användes i ett 
pilottest på en mindre grupp sjuksköterskor och läkare.   

Dataanalys Datan lades in i Microsoft Excel. Frågorna med svarsalternativ som en Likertskala analyserades 
individuellt som ordinalvariabler medan de andra frågorna analyserades som kategoriska variabler. 
En summering av statistiken genomfördes för att skapa en övergripande bild av materialet. En 
subanalys genomfördes av svaren från sjuksköterskor och läkare. Svar i fritext grupperades i olika 
teman och sammanfattades.  

Bortfall Externt bortfall var 51,3% 

Slutsats Få deltagare rapporterade debriefing som ett frekvent inslag på arbetsplatsen och brist på tid togs 
upp som ett hinder för att hålla debriefings efter återupplivningsförsök. Majoriteten av deltagarna 
ansåg att debriefing var viktigt samt att det fanns ett flertal positiva användningsområden. 
Exempelvis emotionell avlastning, diskussion om eventuella fel, en genomgång av patientvård och 
diskussion om samarbete, kommunikation och användning av resurser. Deltagarna ansåg att 
debriefing borde hållas av någon med utbildning samt borde äga rum direkt efter händelsen, dock 
togs hög arbetsbelastning upp som ett hinder för att detta skulle ske.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,89%, Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Sjöberg, F., Schönning, E. & Salzmann-Erikson, M. (2015). Nurses’ experiences of performing 
cardiopulmonary resuscitation in intensive care units: a qualitative study. Journal of Clinical 
Nursing, 24, 2522–2528. Doi: 10.1111/jocn.12844 

Land  
Databas 

Sverige 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att utföra hjärt- och lungräddning i 
intensivvårdsavdelningar.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Latent innehållsanalys 

Urval Åtta sjuksköterskor varav tre män och fem kvinnor. Yrkeserfarenhet varierade mellan 5–32 år och 
alla hade minst ett års erfarenhet inom intensivvård eller hjärtintensivvård. Åldern varierade 
mellan 28–57 år. Alla deltagare hade inom det senaste året deltagit i minst ett 
återupplivningsförsök av en vuxen patient som fått hjärtstopp.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Intervjuerna gjordes under arbetstid och 
varade mellan 18–34 minuter. Två av författarna utförde fyra intervjuer vardera.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ord för ord. Författarna lyssnade sedan på 
materialet upprepade gånger för att bekanta sig med materialet. Upprepade kontroller av korrekt 
transkriberande av materialet gjordes. Materialet kodades sedan och delades in i kategorier och 
subkategorier baserat på likheter och olikheter. För att validera korrekt resultat återgick författarna 
ett flertal gånger till intervjuer, koder och kategorier. Alla tre författare var involverade i 
diskussionen angående lämpliga kategorier.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Efter återupplivningsförsök ansåg deltagarna att stöd och bekräftelse var av stor vikt. Många av 
deltagarna belyste vikten av att få bekräftat att patienten fått bästa möjliga vård av teamet. 
Debriefing ansåg speciellt viktigt när personalen upplevde känslor av felaktigt handlande eller 
osäkerhet efter händelsen. Synen på debriefing var generellt god och det ansågs kunna användas 
både för emotionell bearbetning och för utveckling av teamets prestation. När organisationen inte 
erbjöd debriefing skapades informella debriefings mellan personalen för att stödja varandra. 
Personalen önskade generellt fler debriefingtillfällen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,92%, Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 
 

Referens Theophilos, T., Magyar, J. & Babl, F. E. (2009). Debriefing critical incidents in the paediatric 
emergency department: current practice and perceived needs in Australia and New Zealand. 
Emergency Medicine Australasia, 21, 479–483. Doi: 10.1111/j.1742-6723.2009.01231.x 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed  

Syfte Syftet var att undersöka debriefingmetoder efter kritiska händelser samt det upplevda behovet hos 
vårdpersonal inom barnakutsjukvård.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Ej angivet 

Urval 26 deltagare varav 13 sjuksköterskor och 13 läkare som representerade 13 olika 
barnakutavdelningar i Australien och Nya Zeeland. En sjuksköterska och en läkare agerade 
representant för varje avdelning.  

Datainsamling En enkät skickades ut via mail inkluderande frågor angående riktlinjer och det upplevda behovet 
på arbetsplatsen.  

Dataanalys Datan analyserades i programmet STATA (Intercooled Stata 10.0).  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Personalen ansåg att debriefing var mycket viktigt för att bearbeta kritiska händelser och 
efterfrågade fler debriefingtillfällen. De efterfrågade även riktlinjer på lämplig tidsram för när 
debriefing borde hållas efter kritiska händelser samt vilka ämnen som borde tas upp under 
debriefingens gång. Av de debriefingtillfällen som hölls ansåg personalen generellt att de hölls 
inom en lämplig tidsram efter händelsen. Det var även uppskattat att fokus lades på både 
emotionellt och professionellt behov.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

0,81%, Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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