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Abstrakt  

Bakgrund: Att arbeta med barn ställer höga krav på sjuksköterskorna då de inte bara skall 

kunna bemöta barnet utan en hel familj. Att dessutom arbeta med barn under traumatiska 

händelser ställer ännu högre krav på sjuksköterskan och dennes kompetens. Efter en 

traumatisk händelse där sjuksköterskan påverkats känslomässigt finns det ett behov av 

debriefing för att bearbeta känslorna och på så sätt undvika emotionella belastningar som 

kan leda till psykisk stress och påverkan på omvårdanden. Syfte: Att belysa sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av debriefing efter en traumatisk händelse på en 

barnavdelning. Metod: En kvalitativ studie där tolv sjuksköterskor från fyra 

barnavdelningar i norra Sverige intervjuades med öppna semistrukturerade frågor. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades genom innehållsanalys. Resultat: Studien 

visar att sjusköterskors upplevelse och erfarenhet av debriefing var positiva i flera olika 

avseende. Att få göra ett avslut, få förståelse och att få bekräftelse var de hörnstenar som blev 

viktigast för att kunna knyta ihop säcken efter en traumatisk händelse. Konklusion: 

Debriefingsamtalen var bra både för den emotionella ventileringen den gav men även som 

ett lärande tillfälle för sjuksköterskorna. Efter samtalen kände sjuksköterskorna sig tryggare i 

sin arbetsroll och lugnare inför likande situationer. Att få bearbeta den traumatiska 

händelsen och få bekräftelse av sina kollegor var viktigt för att gå vidare från situationen. 

Denna studie visar på nödvändigheten att debriefing utförs på barnavdelningar efter en 

traumatisk händelse har skett.  

Nyckelord: Barnavdelning, debriefing, kvalitativ innehållsanalys, sjuksköterska, traumatisk 

händelse,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract  

Background: It takes high demands upon nurses when working with kids, they are not just 

taking care of the child but the whole family. That in addition working with children when 

traumatic events happening require even higher needs on the nurse´s knowledge. After a 

traumatic event when the nurse was emotionally affected, there is a need for debriefing to 

process and manage the emotions to avoid mental stress that can lead to impact on the care 

for patients. Purpose: To illuminate the nurse´s experience of debriefing after a traumatic 

event in a pediatric unit. Methods: A qualitative study where twelve nurses from four 

children's departments, in northern Sweden were interviewed with open semistructured 

questions. The interviews were transcribed and analyzed by content analysis. Results: The 

study shows that nurse´s experience of debriefing was positive in many ways. It was 

important to come to a close, get understanding and get affirmation in order to tie the loose 

ends together after a traumatic event. Conclusion: The debriefing were good both for the 

emotional briefing but also as an opportunity for learning for the nurses. After the debriefing 

the nurses felt more confident in their workmanship and calmer facing similar situations. To 

process the traumatic event and become acknowledged by the coworkers was important 

when moving on from the situation. This study show the need for debriefing after a 

traumatic event has happened.  

Keywords: debriefing, nurse, pediatric unit, qualitative content analysis, traumatic event  
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Inledning  

I vården av svårt sjuka barn och unga behövs kompetenta och trygga sjuksköterskor. Det 

förekommer många situationer på en barnavdelning som kan upplevas traumatiska för 

personalen. Sjukvårdspersonal som inte får bearbeta dessa händelser har större sannolikhet 

att drabbas av bland annat utmattningssyndrom och psykisk ohälsa. För att hjälpa 

sjukvårdpersonal till bearbetning finns debriefing, ett samtal som ämnar till att gå igenom 

både händelseförlopp och känslorna som kommer efter en traumatisk situation har skett. 

Denna studie syftar till att belysa upplevelser och erfarenheter av debriefing för 

sjuksköterskor som arbetar på barnavdelningar i Sverige.  

Bakgrund  

Barnens rättigheter inom sjukvården 

Enligt hälso-och sjukvårdslagen har alla människor rätt till god hälsa och en vård på lika 

villkor, så väl vuxna som barn (SFS 1982:763). Ett barn är enligt FN:s barnkonvention en 

människa mellan 0-18 år. Förutom att definiera vad ett barn är innehåller konventionen 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, en av rättigheterna som står skrivet är att 

barnen har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och rätten till sjukvård samt rehabilitering 

(Barnkonventionen). År 1980 bildades Nobab (nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och 

behov inom hälso-och sjukvården) som är en självständig organisation som arbetar för barn 

och ungas rättigheter och deras behov inom hälso- och sjukvård (Nobab, 2008). Svensk 

barnsjukvård skall arbeta enligt Nobabs riktlinjer.  

Att vårda ett barn 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor (2016) skriver i sin kompetensbeskrivning att en av 

förutsättningarna för att kunna ge en god omsorg till barn och unga är att ha kunskap om 

barnets olika behov under olika utvecklingsstadier och miljöer. I kompetensbeskrivningen 

står skrivet att vi ska bemöta barn och familj med respekt och ge en barn- och 

familjecentrerad vård. Barnet skall vara delaktig i omvårdnadsarbetet och kommunikationen 

skall i första hand ske till barnet. Inför procedurer skall barnsjuksköterskan förbereda och 

anpassa stödet till barnets utvecklingsnivå samt behovsanpassa barnets omvårdnad.  
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Arbetsmiljö 

På en arbetsplats är det många faktorer som påverkar arbetsmiljön, det kan exempelvis vara 

kemiska risker, stress eller dålig ergonomi. I arbetsmiljöverkets författningssamling (2015:4) 

beskrivs att det kan vara starkt psykiskt påfrestande att bemöta människor i svåra situationer 

och fatta beslut där etiska dilemman finns. Vidare står det skrivet att arbetsgivaren är 

skyldig att observera, förhindra och förebygga ohälsosam arbetsbelastning för sin personal. 

Det bör finnas rutiner för handledning och stöd till personal som får hantera krävande och 

starkt psykiskt påfrestande situationer i sitt arbete. Det skall även erbjudas särskilda 

informations- och utbildningsinsatser för att förebygga ohälsa bland personalen (a.a).   

 

Arbete med människor i fokus, där engagemanget inför arbetsuppgifterna i kombination 

med ett högt arbetstempo, kan innebära en ökad risk för arbetsrelaterad stress. 

Arbetsmiljöverket rekommenderar därför att personalen får handledning och stöd för att 

hantera krävande klienter eftersom detta anses minska stress i arbetet (arbetsmiljöverket). 

Akuta och traumatiska situationer inom barnsjukvården 

När ett barn blir svårt sjukt krävs ett systematiskt omhändertagande av barnet. Som 

vårdpersonal är det viktigt att kunna prioritera och identifiera åtgärder samt att samarbetet 

mellan olika yrkeskategorier fungerar smidigt (Perez De Sa, 2012, s.167). Akuta situationer 

som ofta kan inträffa på en barnavdelning kan vara andningssvikt eller andningsstopp 

relaterat till exempelvis infektioner eller främmande kropp i trakea. En sviktande cirkulation 

med sjunkande blodtryck, bradykardi och i värsta fall asystoli, samt sänkt medvetandegrad 

efter exempelvis trauma eller kramper (Perez De Sa, 2012, s.167-174). De akuta situationerna 

kräver effektiv omvårdnad och behandling samt ett välfungerande samarbete inom 

vårdteamet för att barnet skall överleva (Sandhu et al., 2014).  

Det är dock inte bara akuta situationer som kan upplevas traumatiska för personalen. Även 

svårt sjuka barn, barn med svåra skador och barn som vårdas palliativt kan upplevas 

traumatiskt för sjuksköterskor inom barnsjukvården (Berger, Polivka, Smoot & Owens, 

2015).  

Traumatiska situationers inverkan på personalens välmående     

För sjukvårdspersonal är det vanligt förekommande att utsättas för akut stress och 

traumatiska situationer. Många sjuksköterskor som upplever mycket stress rapporterar att 



 
 

3 
 

de ofta kan bli irriterad, att det har svårt med sömnen samt att det kan påverka vården till 

andra patienter. Om personalen inte får hjälp att bearbeta de akuta situationerna kan det 

sekundärt leda till svåra konsekvenser med utbrändhet och fatigue (Dominquez-Gomez & 

Rutledge, 2009). Liknande forskning är utförd på John Hopkins barnsjukhus där det 

framkom att personal som inte fick ventilationsmöjligheter efter krissituationer upplevde 

psykisk, emotionell, kognitiv, och spirituell stress (Keene, Hutton, Hall & Rushton, 2010). 

 

Granek, Bartels, Barrera och Scheinemann, (2015) beskriver i en studie att läkare som under 

sin onkologutbildning möter barn som dör känner sig sårbara och att de upplever att de inte 

har tillräckligt med erfarenhet. Erfarenhetsbristen gjorde det svårt för dem att hantera sina 

känslor samt att hantera och samtala med familjen efter dödsfallet. Dödsfall hos barn var för 

dem en stor emotionell prövning. 

Debriefing – krishantering efter en traumatisk händelse  

Ordet debriefing har olika betydelse och används på olika sätt, men kan oftast beskrivas som 

ett “psykologiskt första stöd” efter att ha upplevt/blivit utsatt för en traumatisk situation. 

Först att beskriva och använda begreppet “psykologisk debriefing” var Dyregrov, som då 

definierade det som en grupp människor som träffas för att utbyta personliga erfarenheter 

både på det kognitiva och emotionella planet. År 1983 utvecklade Mitchell en teknik att 

använda vid “critical incident stress debriefing”, CISD, som är den mest kända metoden och 

var först med att beskriva debriefing och dess syfte. Syftet och strategin med CISD är att efter 

en akut händelse inträffat som till exempel ett trauma, skall gruppen som arbetade träffas, 

förslagsvis mellan 24-72 timmar efter händelsen och tillsammans med utbildad personal 

samtala/ventilera genom en sjustegs metod. Trots att det finns olika tekniker så har de 

samma syfte, att hantera sina känslor efter en krissituation och utvecklas till nästa gång 

något liknande inträffar (Ireland, Gilchrist & Maconochie, 2007; Theophilos, Magyar & Babl, 

2009). 

 

Orsakerna till varför personal önskar debriefing är många men de vanligaste är svårigheter 

att gå vidare från händelsen. En av orsakerna visade sig i Keene, Hutton, Hall och Rushtons 

(2010) studie vara att personalen, genom sin möjlighet att få uttrycka sin sorg och reflektera 
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erfarenheten att ta hand om ett svårt sjukt barn. Detta gav dem kraft och ork att fortsätta 

arbetet och ge omvårdnad till barn och familjer. 

 

Debriefings inverkan på personalens arbete  

I akuta situationer krävs att personalen har god förståelse för varandras kunskapsområden 

samt att samarbetet mellan yrkeskategorierna fungerar så optimalt som möjligt. Debriefing 

har visat sig förbättra samverkan och känslan av teamwork (Bateman, Dixon & Trozzi, 2012; 

Nwokorie, Svoboda, Rovito & Krugman, 2012). Samtalen kan även förbättra 

kommunikationsförmågan mellan personalen under kommande akuta situationer. Delar av 

kommunikationen som förbättras av debriefing är bland annat att personalen talar med hög, 

klar röst, ger feedback under den akuta situationen, använder ett sakligt språk samt att 

personalen berömmer varandra under situationen (Nwokorie et al., 2012). 

 

Det finns forskning gjord på både vuxna och barn som visar att debriefingsamtal kan öka 

överlevanden vid hjärtstopp. Debriefingsamtalen gjorde att kvalitén på hjärt- och 

lungräddningen förbättrades och därmed minskade risken för kvarvarande skador samt 

misslyckat återupplivande (Wolfe et al., 2014; Zebuhr et al., 2012). 

 

Forskning som Sandhu et al. (2014) kommit fram till visar även att debriefingsamtal är till 

fördel för att de personer, som samarbetade under den aktuella händelsen kan identifiera 

eventuella fel och brister som uppstod. Detta skall då ses som en lärande process för att 

undvika att misstag sker igen. 

 

Debriefing ökar dessutom personalens känsla av integritet och höjer deras anseende på sig 

själva och andra yrkeskategorier (Keene et al., 2010). Att sjuksköterskor känner sig mer 

bekväma i den medicinska vården leder till ett bättre utfört arbete när de måste arbeta i en 

akut situation (Nwokorie et al., 2012). En studie av Hendricks-Ferguson, Sawin, 

Montgomery, Philips-Salimi och Haase (2015) visar att framförallt nya sjuksköterskor har 

stor vinning av handledning när de jobbar med döende barn, detta relaterat till att de inte 

har lika stor erfarenhet bakom sig. Ett av områden som förbättras tack vare debriefing är 

bland annat kommunikationen med familjen före under och efter dödsfallet. 
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Användandet av debriefing  

Trots fördelarna som debriefing visat förekommer det inte i den omfattning som personalen 

önskar. Studier har tidigare visat att många av personalen inte vet att det finns 

debriefingsamtal att tillgå på deras arbetsplats. Det är även osäkert för många om det finns 

någon sorts plan för hur debriefingsamtalet ska gå till om någon åberopar det. Många har 

heller aldrig blivit erbjudna att närvara på en debriefing även om de tycker att debriefing är 

viktigt för den psykiska hälsan (Healy & Tyrrell, 2013). Debriefingen sker dessutom inte 

kontinuerligt och det avsätts för lite tid vid samtalen (Sandhu et al., 2014). 

KASAM 

KASAM står för känsla av sammanhang och grundades av Aaron Antonovsky, enligt hans 

teori så avgör känsla av sammanhang hur vi klarar av stressituationer. Den bygger på tre 

centrala begrepp, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om att hur vi människor kan ta emot, förstå och uppleva något 

överraskade och obegripliga. Personer med hög känsla av begriplighet har således lättare att 

hantera oförklarliga eller oväntade händelser. Hanterbarheten innebär hur vi hanterar saker 

när det händer oförklarliga och olyckliga saker omkring oss. Vid hög känsla av hanterbarhet 

känner vi oss inte som ett offer för omständigheter, inte heller upplever vi att livet behandlar 

oss orättvist. Det tredje begreppet, meningsfullhet, syftar på den förmåga vi har att hitta en 

meningsfullhet i det som sker. Att ha en hög KASAM kan verka positivt för det salutogena 

förhållningssättet i arbetet eftersom dessa individer hanterar traumatiska situationer bättre 

(Antonovsky, 2005 s.42-46). I förlängningen kan därmed hög KASAM minska risken för 

sjukskrivningar relaterat psykisk ohälsa orsakat av obearbetade traumatiska händelser 

(Dominquez-Gomez & Rutledge, 2009).  

Definition av centrala begrepp 

Traumatisk händelse syftar i den här studien till psykiskt trauma som kan skapa psykiskt 

stress med känslor som blir överväldigade och svåra att hantera, detta till följd av ett 

chockartat och/eller smärtsam upplevelse.  
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Problemformulering  

Efter att en traumatisk händelse skett på en barnavdelning finns stor risk att personalen 

upplever stress och psykisk ohälsa om situationen inte får bearbetas. Debriefing är ett sätt att 

hantera situationen och få tala om händelsen med den personal som varit med. Debriefing 

har visat sig ha positiva effekter både på det personliga planet men även inom det 

professionella arbetet som sjuksköterska. Dock verkar det finnas indikationer i de studier 

som finns att debriefing inte utförs på rätt sätt eller för sällan. Därför vill författarna till 

denna studie belysa de erfarenheter som sjuksköterskor på barnavdelningar har av 

debriefing samt deras upplevelse av debriefingen. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa upplevelser och erfarenheter av debriefing för 

sjuksköterskor som arbetar på en barnavdelning. 

Frågeställning 

Vilken betydelse kan debriefing ha för sjuksköterskorna? 

Metod  

Design  

Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats då det är lämpligt när människans 

levda erfarenheter och upplevelser skall studeras (Henricsson & Billhult, 2012 s. 130), den 

undersöker även människans komplexitet samt olika uppfattningar av ett fenomen (Polit & 

Beck, 2014 s.267). Polit och Beck (2014 s. 266) skriver att en kvalitativ forskning avser att vara 

holistisk, där målet att få bättre förståelse av ett fenomen genom att bidra med ett 

helhetsperspektiv. Eftersom syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter och upplevelser av debriefing ansågs en kvalitativ ansats vara det bästa 

alternativet. 

Urval  

Innan rekryteringen av sjuksköterskor till studien påbörjades skickades ett brev med 

förfrågan att genomföra studien (Bilaga 1) ut till verksamhetscheferna för fyra 

barnavdelningar i Norra Sverige. En av verksamhetscheferna var mycket svår att få kontakt 
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med och efter flertalet påminnelser om studien så utgick denna avdelning och ersattes med 

en annan barnavdelning. Två av avdelningarna var renodlade neonatala avdelningar och två 

var allmänna barnavdelningar med både medicinsk, kirurgisk och ortopedisk inriktning . 

Verksamhetscheferna för avdelningarna informerade sjuksköterskorna om studien och 

därefter tog författarna kontakt med dem som var intresserade av att medverka i studien. 

Enligt Henricson & Billhult (2012 s.134) är det bästa sättet att rekrytera deltagare till en 

kvalitativ studie genom ett strategiskt urval, där de deltagare som väljs ut har egna 

erfarenheter för att kunna ge så rika beskrivningar som möjligt. Sjuksköterskorna som blev 

tillfrågade om studien hade alla medverkat på debriefing och hade därför egna erfarenheter 

om ämnet som syftet ville belysa. 

 

Inklusionskriterier för studien var att deltagaren skulle vara legitimerad sjuksköterska och 

arbeta på en barnavdelning. Vidare skulle sjuksköterskan varit med på minst ett 

debriefingtillfälle efter ett för dem traumatisk händelse som skett på barnavdelningen. 

 

Till studien inkluderades 12 stycken sjuksköterskor, av dessa var tre män och nio kvinnor, 

tre av deltagarna var grundutbildade sjuksköterskor, sex var specialistutbildade inom barn 

och ungdom och tre hade utbildning inom intensivvård/anestesivård. De medverkande 

sjuksköterskorna hade arbetat inom barn och ungdomsvård från en månad upp till 30år.  

 

Det var varierande hur debriefingen samordnades och det fattades nedskrivna riktlinjer för 

när var och hur den skulle ske, på de avdelningar som blev inkluderade i studien. I de flesta 

fall var det verksamhetsavdelningschef som initierade och kallade till debriefingen, samtalet 

leddes sedan av antingen kurator, psykolog eller sjukhuspräst. Alla som varit med på den 

traumatiska händelsen eller arbetat med barnet under vårdtiden blev kallad till debriefingen 

det var dock alltid frivilligt att delta på samtalen. Samtalen skedde mellan två dagar till två 

veckor efter händelsen.  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom enskilda semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 

(Bilaga 2) som ägde rum på deltagarnas arbetsplatser mellan februari och mars 2017.  
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Som stöd vid intervjun användes en intervjuguide som bestod av tre öppna fokusfrågor med 

uppföljande frågor om svaret inte blev tillräckligt utförligt besvarat. Intervjun började och 

avslutades med ett antal kortare, slutna frågor för att bland annat erhålla information om 

sjuksköterskans arbetslivserfarenhet och avdelningens riktlinjer för debriefing. Enligt Polit 

och Beck (2014 s. 290) ska en semistrukturerad intervju utgå från en frågeguide där alla 

frågor skall besvaras dock behöver de inte komma i samma ordning i varje intervju. Fördelen 

med intervjuer är att deltagarna med egna ord får berätta om ett fenomen och vad som är 

viktigt för just dem. 

 

Innan intervjuguiden fastslogs reviderades den ett flertal gånger för att på bästa sätt svara på 

syftet. En provintervju hölls i början på februari 2017, vilket är ett bra sätt att kontrollera att 

frågorna är adekvata för studien (Danielsson, 2012 s.169). Därefter reviderades 

intervjuguiden en sista gång och en avslutande fråga lades till om deltagarna önskade mer 

frekvent debriefing eftersom det var något som framkom som en önskan i provintervjun i 

övrigt ändrades inget.  

Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna om studien samt att deras 

medverkan var helt frivillig och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan 

motivering. Intervjuerna, som var mellan 17-45 minuter långa, spelades in via ett 

ljudinspelningsprogram och transkriberades därefter ordagrant till text. Efter att intervjuerna 

transkriberats raderades ljudfilen och texten förvarades med största försiktighet och 

konfidentialitet under genomförandet av det vetenskapliga arbetet. 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod är fördelaktig 

för att hitta likheter och skillnader i en transkriberad text och hitta ett genomgående tema 

(Polit & Beck, 2014 s. 308). 

 

Analysförfarandet var inspirerat av Graneheim och Lundmans (2004) analysprocess om 

innehållsanalys och startade med att intervjuerna transkriberades till text. Texten lästes 

igenom flertalet gånger för att skapa en helhetsuppfattning. Från intervjuerna plockades 

sedan meningsenheter ut, vilket var meningar och stycken som ansågs svara på syftet.  
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Meningsenheterna kondenserades till kortare meningar, där den väsentliga informationen 

från meningsenheterna bevarades.  

 

Efter detta steg var utfört gavs meningsenheterna en kod som omfattade hela meningens 

innebörd. Koderna jämfördes med varandra för att hitta likheter som tillsammans kunde 

bilda en underkategori. Till denna studie formulerades sju underkategorier, de som 

överensstämde med varandra bilade en övergripande kategori. Totalt bilades tre kategorier 

som beskrev och gav svar på syftet till studien; att belysa upplevelser och erfarenheter av 

debriefing för sjuksköterskor som arbetar på barnavdelning. Slutligen bands hela resultatet 

ihop av ett tema – ”Att knyta ihop säcken efter en traumatisk händelse” vilket genomsyrar alla 

kategorier och underkategorier (bilaga 3).  

Etiska ställningstaganden 

Efter att studien blev godkänd av verksamhetschefen på respektive barnavdelning, 

tillfrågades sjuksköterskor om intresse att ingå i studien. De som tackade ja informerades alla 

om att deras medverkan var frivillig och att de fick avbryta deltagandet när som helst utan 

att ange orsak. Enligt Polit och Beck (2014) skall forskaren undvika och förebygga fysiskt, 

psykiskt och ekonomiskt obehag för deltagarna. Under intervjuerna var forskarna lyhörda 

för om deltagarna påverkades av att återuppleva den traumatiska situationen de ställts inför 

tidigare. En av cheferna erbjöd sitt stöd till sjuksköterskorna om det var så att de väckte 

känslor som blev jobbiga efter att intervjun var genomförd.  Eftersom denna studie var ett 

examensarbete på universitet behövdes ingen etisk prövning göras (SFS 2003:460). 

Författarna har hållit sig till Vetenskapsrådets riktlinjer om att inte förfalska, förvränga, 

vilseleda eller plagiera resultatet. De har även uppfyllt de fyra hörnstolparna i 

forskningsetik, frivillighet, samtycke, konfidentialitet, och nyttjande (Codex, 2013).  

Resultat  

Att ”knyta ihop säcken efter en traumatisk händelse” blev ett övergripande tema i resultatet 

och som genomsyrade de intervjuer som genomfördes med sjuksköterskorna och som var 

grund till studien.  Temat visade på vad debriefingen övergripande innebar för de 

deltagande sjuksköterskorna i studien medans kategorier och underkategorier uppvisar de 
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mer specifika känslorna och tankarna. Översikt av tema, kategorier och underkategorier kan 

ses i tabell 1.  

Tabell 1 – Översikt av tema, kategorier och underkategorier  

Tema Knyta ihop säcken efter en traumatisk händelse 

Kategori Göra avslut Få förståelse Få bekräftelse 

Underkategori Gå 
vidare 

Inte ta 
med 

jobbet 
hem 

Ett 
klargörande 

samtal 

Ett lärande 
tillfälle 

Värna 
om 

varandra 

Våga 
tala 
om 

känslor 

Inte 
vara 

ensam 

 

Göra avslut  

Gå vidare  

Att genom debriefingen få ett avslut av vårdtiden för barn som legat inneliggande ett längre 

tag på barnavdelningen var en stor fördel enligt flertalet sjuksköterskor i studien. Det kändes 

viktigt att få en avsatt tid att sitta ner och prata med sina kollegor på ett organiserat sätt 

genom debriefingen. När det fanns en avsatt tid så behövde sjuksköterskorna inte känna sig 

oroliga över att bli avbrutna eller att andra distraktioner skulle störa samtalet. Det kändes 

skönt enligt sjuksköterskorna att samtalet inte endast skedde i fikarummet eller under 

rapporten i skiftbytet eftersom det sällan fanns tid för några djupare samtal då.  

”Ja det gör ju ganska mycket att man får gå igenom allt tillsammans och att det inte 

liksom bara sker på en fikarast eller i förbifarten” (Sjuksköterska 4) 

Om barnet hade vårdats under en längre tid på avdelningen innan det dog beskrev 

sjuksköterskorna att det var betydelsefullt att få tillfälle att tala om barnets vårdtid och 

familjen. Den långa vårdtiden gjorde att sjuksköterskorna fått en relation till familjen och det 

gjorde att behovet av bearbetning av dödsfallet blev stort. Trots att dödsfallet var palliativt 

och väntat var det jobbigt att förlora barnet och det fanns ett stort behov av att prata om 

händelsen och på så sätt kunna gå vidare från patientfallet.  

”skönt att få ett avslut på det eftersom det var ett väntat dödsfall. Man fick sitta ner i 

lugn och ro och prata om det och sedan kunde man lämna allt där” (Sjuksköterska 3) 

 

Även när det skedde akuta händelser som upplevdes traumatiska för personalen var 

debriefing viktigt enligt sjuksköterskorna som deltog i studien. Debriefingen blev ett tillfälle 
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där de hann bearbeta situationen och sammanfatta händelseförloppet. Det kändes viktigt att 

göra ett riktigt avslut när man i sin profession blir utsatt för en akut situation som berört 

dem. När sjuksköterskorna fick tillfälle att gå igenom hela händelseförloppet medförde det 

att de att de lättare kunde lämna situationen bakom sig.  

”Man får göra ett avslut efter att det har varit något jobbigt och tragiskt” 

(sjuksköterska 10) 

 

Det visade sig även i intervjuerna att det var viktigt för sjuksköterskorna att bli erbjuden 

debriefing även om de inte varit med vid själva dödsfallet. Behovet att få tala om familjen 

och barnet upplevdes extra viktig för sjuksköterskorna om de inte hade varit med de sista 

dagarna i barnets liv och vid tillfället då barnet dog. Det kunde då finnas en känsla av dåligt 

samvete för att de inte varit inne på salen och pratat med familjen. Sjuksköterskorna kunde 

vid debriefingen få bearbeta händelsen tillsammans med dem som varit med sista tiden och 

därmed få förståelse för vad som hänt och på detta sätt lättare kunna gå vidare.  

”..får man ju ändå prata om henne och om familjen och så och man kan lämna det 

dåliga samvetet bakom sig. Jag tyckte väl att det var extra jobbigt eftersom jag inte varit 

där så mycket sista veckorna… Det blir liksom ett litet avslut för en själv” 

(Sjuksköterska 4) 

Inte ta med jobbet hem 

Flertalet av sjuksköterskorna upplevde att bearbetning, genom att få tala om den 

traumatiska händelsen på debriefingsamtalet, medförde att de inte tänkte lika mycket på 

situationen när de var hemma och att de därmed kunde lämna incidenten bakom sig.  

Tystnadsplikten beskrev sjuksköterskorna som ett hinder som kunde försvåra bearbetningen 

eftersom de inte fick tala om situationen när de var hemma med sin familj och vänner. 

Därför var det extra viktigt att det fanns utrymme att bearbeta händelsen på arbetet.  

“Det var ju skönt att få fråga hur de andra kände. För det är ju såhär med det jobb vi 

har att jag kan ju inte gå hem och prata med min man eller någon annan” 

(Sjuksköterska 6) 
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Få förståelse  

Ett klargörande samtal  

Sjuksköterskorna i studien ansåg att debriefingsamtalen var av stor fördel eftersom de fick 

en större förståelse av den traumatiska händelsen och dess bakgrund. Sammanfattningen av 

vårdtiden gjorde att de fick en bättre uppfattning om varför situationen skett. Att få 

information från sina kollegor och andra som närvarat medförde förståelse och insikt till 

sjuksköterskorna vilket upplevdes positivt.  

”Vi fick lotsa oss igenom händelsen och få en klarare bild över vad som hade hänt. Så 

det tror jag var mycket bra” (Sjuksköterska 3) 

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde vara säkra på att den information de fick på 

debriefingen var riktig. Om situationen endast diskuterades kollegor emellan fanns risken att 

vissa saker glömdes bort medans andra saker lades till i historian. Informationen som 

sjuksköterskorna fick på debriefingsamtalen var alltid förstahandsinformation och dessutom 

kunde personalen hjälpa varandra att minnas och därmed gå igenom allt.  

”All information är ju riktig då eftersom alla som var med kan hjälpa till att berätta. 

Det kan annars bli lite felaktig info som man får, för då har någon hört nått och så en 

annan hört en annan version beroende på vem som berättat och så” (Sjuksköterska 5)  

Att få den medicinska orsaken till situationen förklarad vid debriefingen var det flera 

sjuksköterskor som belyste vikten av. Det kändes viktigt för sjuksköterskorna att veta varför 

situationen skedde för att kunna få en förståelse för händelsen och att inte något missats.  

”jag ville veta orsaken...i den mån de kunde ge svar alltså” (Sjuksköterska 9) 

Flertalet av sjuksköterskorna berättade att debriefing var viktigt för att få veta att de gjort allt 

de kunnat för att rädda patienten. Det kändes betydelsefullt för sjuksköterskorna att få all 

information om händelsen och därmed kunna insikt att inget hade kunnat ändra situationen.  

”Och alla fick nog känna att vi gjorde allt vi hade kunnat. Men det stod liksom inte i 

vår makt att få det att sluta på ett annat sätt. Utan så det kändes ju liksom väldigt 

skönt att få höra att vi gjort allt.” (Sjuksköterska 8)  
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Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att alla som var med under den traumatiska 

situationen var med på debriefingen för att få med allas perspektiv av händelsen. Om någon 

yrkeskategori saknades så föll viss information bort vilket gjorde bearbetningen svårare. 

“Det är definitiv bra att läkaren är med, alla yrkeskategorier skall vara med som har 

jobbat med barnet. Alla har en betydande roll.” (Sjuksköterska 9) 

 

Ett lärande tillfälle  

Debriefingsamtalen ansågs även vara betydelsefull för sjuksköterskorna genom att de fick 

lära sig av sina kollegor. Flertalet sjuksköterskor talade om att de lärde sig mycket av att 

lyssna på de andra som satt med på samtalet. De såg debriefingen som ett lärande tillfälle 

där de kunde utvecklas i sin roll som sjuksköterska 

”Det lärde mig jättemycket av att lyssna hur andra gjorde eller tänkte” (Sjuksköterska 

10)   

Sjuksköterskorna tyckte att debriefingen medförde en förbättring i deras fortsatta arbete som 

sjuksköterska. De ansåg att när de fick gå igenom fallet och förstå bakgrunden till händelsen 

ökades deras kunskap vilket medförde att de kunde få större handlingsberedskap om någon 

likande händelse skulle ske igen.  

Den känslomässiga delen blev även den lättare att hantera eftersom sjuksköterskorna hade 

varit med förut. De kände sig tryggare när de visste hur de reagerar i akuta situationer vilket 

underlättade nästkommande händelser.  

”genom att bearbetat det här kan jag gå vidare i mitt arbete och behöver inte vara så 

orolig och inte känna någon ångest av att något liknande ska hända igen.” 

(Sjuksköterska 1)  

Få bekräftelse  

Värna om varandra  

Att efter en traumatisk händelse få känna stöd av sina kollegor på arbetsplatsen, upplevde 

sjuksköterskorna som viktigt. Kollegorna fanns kvar för stöttning även efter att debriefingen 

hade skett om sjuksköterskorna kände att de behövde mer tid att prata om händelsen. Bland 
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behövdes det längre tid att bearbeta situationen och då kändes det skönt att tala med sina 

arbetskamrater som också varit med under händelsen.  

“Man pratar ju kanske inte bara en gång med sina kollegor efteråt utan det kan ju vara 

under en tid, några dagar eller veckor som man pratar om situationen.” 

(Sjuksköterska 1) 

Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att chefen på arbetsplatsen stöttade dem efter en 

traumatisk händelse. Det framkom av sjuksköterskorna att när chefen hade förståelse för 

traumatiska situationer kallades det oftare till debriefing vilket gjorde att sjuksköterskorna 

kände sig sedda och bekräftade.  

“vi fick mer stöd från ledningen efter det samtalet. Jag tror som liksom fattade då hur 

mycket som faktiskt finns att bearbeta på en sån här avdelning” (Sjuksköterska 5) 

 

Några av sjuksköterskorna beskrev att deras långa erfarenhet gjorde att de inte kände ett lika 

stort behov av debriefing längre men att de gärna ställde upp för sina kollegor. Att finnas på 

plats för sina arbetskamrater var betydelsefullt för att kunna stödja sina kollegor men också 

för att få information om händelsen. Även om sjuksköterskan själv inte kände behov av 

debriefing så fanns förståelse för att det alltid kunde vara någon annan som kände behovet 

av att prata och bearbeta situationen.  

“det var väl bra om någon annan mådde bättre för att jag var där..klart jag ställer upp 

igen” (Sjuksköterska 9) 

Sjuksköterskorna beskrev att det var särskilt viktigt att värna om de nya sjuksköterskorna. 

Flertalet av deltagarna i studien talade om vikten att visa för de oerfarna sjuksköterskorna att 

de fanns där som stöd efter en traumatisk händelse och debriefingsamtalet. De förstod att det 

kunde vara jobbigt att ställas inför traumatiska situationer som man aldrig varit med om 

tidigare och att det gjorde behovet av bearbetning större.  

”undersköterskan, hon är ganska ny och så. Och hon skötte sig väldigt bra när det 

hände, och det framförde jag till henne” (Sjuksköterska 2) 



 
 

15 
 

Våga tala om känslor  

Att våga visa känslor och att våga prata om dem var en betydelsefull del av debriefingen för 

sjuksköterskorna. På debriefingsamtalet kunde sjuksköterskorna få tala om händelsen och 

hur de upplevt den. Det beskrevs att vårdpersonalen behövde vara starka och utstråla 

professionalitet vid en traumatisk situation för att bibehålla lugnet i rummet. Men efter att 

händelsen är över behövde sjuksköterskorna utrymme att få bearbeta sina känslor.  

”..bakom den här professionaliteten så finns det människor som jobbar med barn… och 

att förlora ett barn är ju det värsta man kan göra.” (Sjuksköterska 5) 

 

En svår situation blev lättare att hantera när sjuksköterskorna hade fått tid att bearbeta den 

tillsammans med de andra som var med vid den traumatiska händelsen. Det var en lättnad 

att få prata och det gjorde att sjuksköterskorna kunde hitta sätt att gå vidare. Det kunde 

enligt sjuksköterskorna vara svårt att komma över en traumatisk händelse själv och de 

behövde sina kollegor för att få diskutera och bli bekräftade i sina känslor.  

”Får man inte prata funderar man mer, man kommer inte fram till saker själv utan det 

är bra att få prata.” (Sjuksköterska 8) 

Inte vara ensam  

Flera av sjuksköterskorna, både relativt nya och erfarna, talade om att det var skönt att höra 

att inte bara de själva utan även de andra kollegorna upplevt situationen svår. Det gjorde att 

sjuksköterskorna inte kände sig ensamma i sina känslor.  

Det kändes viktigt att få berätta om sin upplevelse och med egna ord få tala om den. Ibland 

behövde sjuksköterskorna få ett tillfälle att utrycka sina svårigheter att hantera situationen 

och det kändes bra att kollegorna upplevt samma sak.  

”Vi knyter ihop säcken under samtalets gång och jag kan ju tycka att det är skönt att vi 

lyft det och pratat om det och att få höra att andra har upplevts samma sak.” 

(Sjuksköterska 8) 

Även samtal utanför debriefingen var viktiga för sjuksköterskorna. Trots att debriefing 

genomfördes efter en traumatisk situation kände många ett behov av ett första samtal direkt 

efter händelsen eftersom det kunde dröja upp till två veckor innan det hölls ett organiserat 

debriefingsamtal. En av sjusköterskorna beskrev det hela som ”akut debriefing” 
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(Sjusköterska 6) där samtalet ägde rum direkt efter händelsen för att bearbeta de mest akuta 

känslorna.  

Samtal med kollegorna utanför debriefing tillfället kunde ibland räcka för att sjusköterskorna 

skulle känna sig lugnare och inte ensam i sina känslor. Det berodde på vilken situation de 

blivit utsatta för men de flesta av sjuksköterskorna beskrev att även de enklare samtalen 

kollegor emellan var viktiga för bearbetningen.  

”jag känner att den mest akuta debriefingen och den mest akuta genomgången av 

känslorna kunde vi ju göra tillsammans” (Sjuksköterska 6) 

Diskussion  

Metoddiskussion 

För att bäst kunna belysa sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter valdes en kvalitativ 

design med innehållsanalys. Utifrån sina erfarenheter kan sjuksköterskorna beskriva och 

belysa sina upplevelser vilket kan ge en helhetsförståelse genom analys av deras berättelse 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004).  

 

Intervjuerna bandades för att få med all information och för att kunna lägga all fokus på 

sjuksköterskorna (Kvale, 1997). Vid transkribering är det av stor vikt att vara noggrann för 

att minimera riskerna för fel och vid flera tillfällen under analysens gång kontrollerades 

ursprungstexten för att inte data skulle bli fel (Polit & Beck, 2014 s. 525), vilket skulle ha 

kunnat påverka studiens pålitlighet. 

 

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide, där de öppna frågorna gav 

informanterna bäst möjlighet att svara med egna ord för att kunna beskriva sina upplevelser 

och erfarenheter (Kvale, 1997 s. 13). Sköterskorna upplevdes lugna och trygga vid 

intervjutillfällena och delade välvilligt med sig av sina erfarenheter och upplevelser av 

debriefing, detta ledde till ett bra och stort datamaterial som ökar studiens pålitlighet. För att 

undvika att det fanns någon personlig relation mellan den som intervjuade och deltagarna i 

studien utfördes inte intervjuerna på författarna egna arbetsplatser. För att förbättra 
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förutsättningarna ytterligare skedde intervjuerna i passbyte så det fanns annan personal som 

tog hand om patienterna och sjuksköterskorna behövde därmed inte känna sig stressade.  

 

Då ämnet debriefing vid traumatiska händelser och intervjuns frågor kunde påverka 

sjuksköterskan emotionellt hade det i inledningsfasen av studien diskuterats av författarna 

och tagits ställning till detta. Alla sjuksköterskor som medverkade informerades muntligt om 

sin möjlighet att avbryta sin medverkan utan motivering om intervjun blev för emotionellt 

påfrestande eller om de av annan anledning inte ville vara med.  

 

Testintervjun som genomfördes bedömdes svara på syftet och fick därför vara med i studien. 

Detta till trots att intervjufrågorna ändrades något efter att den utfördes, dock ändrades inte 

frågorna på något sätt som förändrade hur sjuksköterskorna svarade på syftet till studien.  

 

De transkriberade texterna läses igenom vid flertalet tillfällen av båda författarna för att få en 

känsla av helheten. Efter det följde processen enligt Graneheim och Lundman (2004) att välja 

ut meningsbärande enheter vilket kan vara svårt då de inte skall vara varken för stora eller 

små för att risken för informationsbortfall skall minimeras. Meningsenheterna 

kondenserades och slutligen gavs den en kod som motsvarade hela meningsenhets 

betydelse. Vidare skedde kategorisering och för att återigen minimera risken för 

förvrängning delades det först in i underkategorier, även det i enlighet med Graneheim och 

Lundman, (2004). Under hela analysprocessen har författarna tillsammans med handledare 

diskuterat och arbetat med intervjumaterialet för att minimera risken för misstolkning.  

 

För att få ökad pålitlighet så skedde intervjuerna i avskilt rum där risken att bli störd var 

minimal, allt för att få bra förutsättningar för en lyckad intervju i enlighet med Polit och Beck 

(2014 s. 333 ).  

 

Citat har använts i resultatet för att få tyngd och belysa för läsarna den tillförlitlighet 

författarna vill framhäva, läsarna kan själv se om samstämmigheten stämmer överens med 

resultatbeskrivningen (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Resultatet i studien har stärkts med vetenskapliga artiklar som alla belyser det positiva med 

debriefing. Det är inte bara sjuksköterskor inom barnsjukvård som kan utsättas för 

traumatiska händelser på arbetsplatsen, utan alla hälso- och sjukvårdspersonal kan hamna i 

sådana situationer. Därför bör resultatet i vår studie kunna överföras på andra 

barnavdelningar men andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

debriefing på barnavdelningar. Resultatet belyses i ett tema “Att knyta ihop säcken efter en 

traumatisk händelse”. Resultat visar att sjuksköterskorna på barnavdelning anser att det är 

viktigt att få göra ett avslut, få bekräftelse och förståelse efter en traumatisk händelse.  

 

Göra avslut 

I denna studie framkom att sjuksköterskorna beskrev att de tyckte det var skönt att få sitta 

ner tillsammans och prata om det som skett för att få ett avslut och att kunna gå vidare och 

inte ta med sig jobbet hem. Det stämmer väl med det Cook et al. (2012) skriver i sin studie att 

sjuksköterskor inte delar med sig eller pratar med familj och vänner om sina upplevelser på 

arbetet. Detta relaterat till familjens oförståelse och okunskap i arbetet, samt att 

sjuksköterskorna alltid har sekretessen att ta hänsyn till.  

 

När ett barn varit inneliggande på barnavdelningen en längre tid, exempelvis för palliativ 

vård, fanns enligt sjuksköterskorna i studien ett stort behov att få delta i debriefing. Detta 

resultat stöds av Berger et al. (2015) som visar på att det inte bara är akuta situationer inom 

barnsjukvården som upplevs traumatiskt för sjuksköterskorna. En av sjuksköterskorna i 

studien beskrev att ”..bakom den här professionaliteten så finns det människor som jobbar med 

barn… och att förlora ett barn är ju det värsta man kan göra.” och detta är talande för att visa att 

det behöver inte alltid vara en traumatisk situation för att händelsen skall upplevas 

traumatisk för sjuksköterskan i efterskedet. Förutom att vårdat barnet har även 

sjuksköterskan bemött föräldrar och övrig familj, detta är en viktig del i barnsjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (2016) för att på bästa sätt bedriva barn- och familjecentrerad vård. 
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Fördelarna, som sjuksköterskorna i denna studie beskriver, med att få göra ett avslut och att 

få sitta ner att prata har positiva effekter på att minska personalens stress. Sjuksköterskorna i 

studien tycker i likhet med det som är skrivet i arbetsmiljöverkets författningssamling 

(2015:4) att de mår bättre av att prata efter en jobbig händelse. Att de får ett avslut och på så 

vis kan släppa situationen och inte behöva fundera och bearbeta den själv ses som mycket 

positivt, och på så vis kan minska personalens stress. Sjuksköterskorna i denna studie har 

likande upplevelser och erfarenheter som i en studie av Maloney (2012). Han visar i sin 

forskning, att om inte vårdpersonalen ges möjlighet att tala om en emotionellt påfrestande 

situation kan detta, på sikt, leda till utbrändhet. Vidare beskriver han, i enighet med denna 

studie, att debriefingsamtal har positiv inverkan på både känslor och mentalt välbefinnande 

hos personalen.  

Sjuksköterskorna i vår studie påtalar att de har ett behov av att bli erbjuden och vara 

delaktig i debriefing efter traumatiska händelser. Liknande resultat har Maloney (2012) och 

Morgan (2009) lyft fram i sina studier. Sjuksköterskor önskar och påtalar behov av 

emotionellt stöd i processer efter jobbiga händelser med känslomässig påverkan där de ställt 

inför stora utmaningar. 

 

Få förståelse 

I den här studien framkom även att ett klargörande och ett lärande tillfälle är det 

sjuksköterskor upplever att vara den största positiva personliga fördelen för dem med 

debriefing. Att ha kunskap och erfarenhet för att kunna utföra ett bra arbete gjorde att 

sjuksköterskan kände sig tryggare i sin yrkesroll. Att tillsammans med läkaren med sina 

medicinska kunskaper informeras om vad som gjordes och hade kunnat göras förbättrar 

vårdpersonalens kunskap (Castor & Lindroth, 2011 s.53). Detta ger stöd till denna studies 

resultat som visar på vikten av att hela vårdteamet är med på debriefingen för att få med alla 

delar.  

I den här studien upplever sjuksköterskorna att läkaren med sin kunskap och erfarenhet kan 

ha en central och viktig roll för att spegla sin syn på händelsen utifrån dennes profession och 

på det viset bidra med ökad kunskap. Morgan (2009) har i sin studie visat på att 

sjuksköterskor kan bli hjälpta av att få ta del av ny forskning och kunskap i områden som till 
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exempel palliativ vård detta för att lättare kunna hantera situationer. Likaså var läkarens 

kunskap ett stöd då de kunde komma med information och erfarenhet för att sjuksköterskan 

kunde känna ökad trygghet i det arbete som utförts. Även Keen et al. (2010) påvisar i sin 

studie vikten av att få ta del av hur andra yrkeskategorier uppfattat och hanterat den 

traumatiska händelsen.  

 

Flera sjuksköterskor i studien beskrev att de var värdefullt om olika yrkeskategorier var med 

i debriefingsamtalet och att läkarens roll ibland var central för att få helhetsbilden över den 

aktuella situationen. Castro och Lindroth (2011 s. 57-58) skriver om att fatta svåra etiska 

beslut och om vikten att sjuksköterska och läkare är medvetna om varandras olika roller. Om 

människor i ett vårdteam respekterar varandra som individer och olika rollers så agerar 

teamet mer moraliskt.  

 

Få bekräftelse 

Den här studien visar att bekräftelse och att få stöttning av sina kollegor och finnas där för 

varandra ses som en viktig del i processen att komma vidare. Även om en sjuksköterska själv 

inte kände något behov att debriefing så gick de dit för att ge stöd till kollegor som hade 

behovet. På det sättet värnade de och var måna om varandra.  

 

Denna studie visar, i likhet med andra studier, på att sjuksköterskor med längre erfarenhet 

hade inte samma behov av debriefing men att de ställde upp och deltog i samtalen för de 

mindre erfarnas skull (Cook et al, 2012). Likaså visar resultatet av en studie gjord av Laecy, 

Teasley och Cox (2009) att sjuksköterskor som arbetat mer än 15 år visats sig ha mindre 

behov av stöd på arbetet än de som har mindre erfarenhet. Det är ändå viktigt att både de 

med mer eller mindre yrkeslivserfarenhet får möjlighet till samtal och stöttning i arbetet. 

 

Sjuksköterskorna i vår studie beskrev att om de tillsammans med andra fick ventilera sina 

känslor och höra hur andra upplevt situationen, kändes det lugnare och lättare att gå vidare. 

De upplevde det positivt att veta att de inte var ensamma med sina känslor. Samtidigt hade 

respekt för de sjuksköterskor som valt att inte komma på debriefing som de blev kallade till 

efter en traumatisk händelse. Barbee, Fallat, Forest, McClure, Henry & Cunningham (2016) 
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menar även de att träffa det team som arbetade, finnas tillsammans och ge varandra 

möjlighet att prata eller ge varandra en kram är en del i att gå vidare, att få se att alla i teamet 

och göra sin egen tolkning att alla är okey visar vara en del i processen att komma vidare.  

 

KASAM 

En av de faktorer som främjar ett salutogent förhållningssätt är KASAM, känsla av 

sammanhang med sina begrepp meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Att ha hög 

KASAM kan möjligen vara en förklaring till varför vissa hanterar jobbig situationer bättre än 

andra som vidare kan kopplas till det positiva med ett salutogent förhållningssätt eller 

perspektiv (Antonovsky, 2005 s 42-45). Det salutogena förhållningssättet menar Antonovsky 

(2005) kan påverka vår hälsa positivt. Stress på arbetet kan leda till utbrändhet och 

sjukskrivning (Dominquez-Gomez & Rutledge, 2009).  Att främja ett salutogent 

förhållningssätt kan ge fördelar såväl för individen som för arbetsgrupp och chefer. En trygg 

arbetsgrupp kan ge minskad risk för sjukskrivningar relaterad till psykisk ohälsa och stress 

på arbetet. 

  

Debriefing kan möjligen i sig leda till ökad KASAM som i sin tur främjar ett salutogent 

förhållningssätt.  Kategorin att få ett avslut kan kopplas därför i denna studie till hanterbarhet, 

kategorin förståelse kan kopplas till begriplighet och slutligen bekräftelse till meningsfullhet. 

För att tydliggöra tanken kring det kan det ses att en del sjuksköterskor som varit med om en 

traumatisk händelse med emotionell påfrestning ändå upplevas som trygga och säkra, utan 

att för den del vara nonchalanta. Detta kan kopplas till personens KASAM, känslan av 

sammanhang. Meningsfullheten där personen kan känna en meningsfullhet trots den 

traumatiska händelsen och där kan få hjälp även i ett debriefingsamtal tack vare delaktighet 

och engagemang i samtalet och kan få ventilera frågan varför, som kan komma när vi ställs 

inför jobbigt situationer.  Begriplighet som vi här kopplar till kategorin förståelse och med 

den i tanke att vi får återkoppling, förståelse och kunskap i det som skett. Slutligen 

hanterbarhet, att få ett avslut, med hjälp att få eller stärka förmågan att möta olika situationer 

och krav.  Det är således varje persons KASAM som påverkar hur vi hanterar situationen 

men att bli stärkt i den kan vi bli med hjälp av debriefing. 
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“Mina känslor är min upplevelse och den kan ingen ta ifrån mej.” säger en sjuksköterska i en 

intervju. Det uttrycket är talande då det är precis så det är och tanken med ett 

debriefingsamtal är just det att alla skall få komma till tals och beskriva hur de upplevde 

situationen och sina känslor för att sen kunna få det sammanfattad efter att alla kommit till 

tals (Maloney, 2012).  

Konklusion och Klinisk tillämpning  

Denna studie har visat på de positiva effekter som debriefing medför på barnavdelningar när 

det uppstått en situation som upplevts traumatisk. Debriefingen var ett tillfälle där 

personalen fick ”knyta ihop säcken” efter en traumatisk händelse genom att få förståelse för 

vad som hade hänt, få bekräftelse av sina känslor kring händelsen och slutligen göra ett 

avslut för att lämna situationen bakom sig.  

Den emotionella ventilationen som debriefingsamtalen gav medförde att sjuksköterskorna i 

studien inte kände sig ensamma i sina känslor. Det var viktigt att få bearbeta sina egna 

känslor efter en situation som kärvt att sjuksköterskorna ska vara starka och professionella. 

Debriefingsamtalen sågs även som ett lärande tillfälle genom att sjuksköterskorna fick 

information och chans att reflektera om situationen. Detta gjorde att sjuksköterskorna kände 

sig tryggare i sin arbetsroll och lugnare inför liknande händelser i framtiden.  

Kollegorna var ett stort stöd vid bearbetning av traumatiska händelser och det var enligt 

sjuksköterskorna extra viktigt att bekräfta de nyexaminerade sjuksköterskorna. Mer 

erfarenhet av yrket medförde ett mindre behov av debriefing men det fanns ett stort 

engagemang för att finnas till för annan personal som varit med vid den traumatiska 

händelsen.  

Tidigare studier som gjorts har indikerat att debriefing inte utförs på sätt eller tillräckligt 

ofta. Det framkom från sjuksköterskorna i studien att det saknades riktlinjer för debriefing 

på avdelningarna om när var och hur det skulle förekomma. Därför kan denna studies 

resultat användas som ett stöd för barnavdelningar när de skall skaffa rutiner kring 

debriefing samt visa på nödvändigheten att det utförs.  
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Fortsatt forskning  

I resultatet framkom att ibland behövdes bara enklare samtal kollegor emellan för att 

bearbeta situationer som upplevts traumatiskt. Personal som arbetat en längre tid kände 

även dem ett mindre eget behov av debriefingsamtal. Det är av stor vikt att vara lyhörd till 

olika alternativ för bearbetning för att stötta personalen efter en traumatisk hädelse skett på 

avdelningen. Sjukhusen skall enligt Maloney (2012)  kunna ge stöd i olika former till 

personalen för att de skall kunna bearbeta och klara av sitt arbete, både vad det gäller det 

dagliga arbetet likväl som efter en akut kritisk arbetssituation. Därför hade det varit 

intressant med en studie som jämför skillnaden i samtal som är strukturerade såsom 

debriefing eller ett ostrukturerat samtal kollegor emellan.  
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Bilaga 1   
Brev till verksamhetscheferna 

Förfrågan gällande tillstånd att rekrytera sjuksköterskor till en kvalitativ forskningsintervju: 

Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelse av debriefing efter akuta oväntade händelser. 
Debriefing efter akuta oväntade händelser har visa sig ha flera fördelar och inverkar positivt 

på personalens välmående. Personal som deltar i debriefingsamtal upplever ett emotionellt 

och psykologiskt stöd som ger dem större förståelse för händelsen och förmågan att hantera 

sorg och svåra händelser ökar. 
Studies syfte är att få en djupare förståelse av sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser 

av debriefing. Studien vänder sig till sjuksköterskor som varit delaktig i debriefingsamtal. 

Efter att information och samtycke getts kommer sjuksköterskorna som valt att delta i 

studien medverka i en ca 40 minuter lång semistruktuerad intervju. 
Medverkan är helt frivillig och sjuksköterskan har möjlighet att avbryta sin medverkan när 

som helst utan vidare motivering. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text, allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. 
Denna förfråga avser erhållande av tillstånd att rekrytera sjuksköterskor till denna studie. 

Studien kommer att genomföras av två studerande på specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning barn och unga vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Intervjuerna planeras att 

genomföras under veckorna 8-9. Arbetet sker under handledning via Mittuniversitetet och 

utgör ett vetenskapligt arbete på Magisternivå. 
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 
Med vänlig hälsning 

 
Ida Lindfors               Veronica Mattsson 
073-0988199                  070-6481903 
i.lindfors90@gmail.com             vmattsson79@gmail.com 

 
Handledare vid Mittuniversitetet: 
Britt Bäckström 
Universitetslektor i omvårdnad, Fil. Dr 
Mittuniversitetet, Institutionen för Omvårdnad 
+46(0)60- 148508 

britt.backstrom@miun.se 

 

 
Jag tillåter att denna studie bedrivs på den avdelning som jag är verksamhetschef för samt 

att min personal får tillfrågas om medverkan i studien. 
 

Ort/ Datum  

 
Namnunderskrift 
__________________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 

mailto:britt.backstrom@miun.se


 
 

 
 

Bilaga 2 
 Intervjuguide med öppna frågor 

Öppningsfrågor: 
     

 Hur länge har du varit sjuksköterska?      

     

 Hur länge har du arbetat på barnavdelning?      

 
Fokusfrågor: 
 

 Berätta om ett debriefingtillfälle och hur du upplevde det. 

 

- Vilken betydelse har det tillfället haft för ditt fortsatta arbete som sjuksköterska?      

  

- Vad innebar det för dig personligen att närvara på en debriefing?      

 

 

 

 Har du i ditt jobb på barnavdelning varit med om en traumatisk händelse när du inte 

erbjudits debriefing?      

     

- På vilket/vilka sätt har du i så fall hanterat händelsen?      

 

 

 Berätta hur samordningen av debriefing sker på din avdelning, från den traumatiska 

händelsen till att debriefingen har ägt rum.      

 
Avslutningsfrågor: 

     

 Har ni någon riktlinje för debriefing på er avdelning?      

     

 Hur många gånger har du närvarat på en debriefing?      

     

 Önskar du att debriefing förekom oftare på din avdelning?      

    

 Är det något mer du skulle vilja tillägga?      

     

 Om vi har ytterligare frågor kan vi ringa dig?      

 

 Tack för din medverkan!      

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3 – Tabell analysförfarandet  
 

Tema 

 

Knyta ihop säcken efter en traumatisk händelse 

 
Kategori 

 

Göra avslut Få förståelse  Få bekräftelse  

Under-
kategori 

 
 

 

Gå vidare  Inte ta med 
jobbet hem 

Ett klargörande 
samtal 

Ett lärande tillfälle Värna om 
varandra 

Våga tala om 
känslor 

Inte vara 
ensam 

Kod 
 
 
 
 
 
 

 

Att få avslut och 
lämna det bakom sig 

Avslut för att inte ta 
med situationen hem 

Att få en samlad bild av 
situationen  

 

Bearbetning viktigt för att 
gå vidare i sitt arbete 
som sjuksköterska 

Känns mer okej 
att känna att det 
är jobbigt när 
erfarna också 
visar det.  

Bakom 
professionaliteten 
finns det 
människor, viktigt 
att våga känna. 

Andra som 
upplevt 
samma sak 

Kondenserad 
meningsenhet 

Skönt med ett avslut, 
att man fick prata och 
sedan lämna allt där. 

Man får ett avslut av 
vårdtiden även om 
inte alla professioner 
är med på samtalet.  
Det var bra att få 
prata om fallet och 
lämna det dåliga 
samvetet bakom sig.  
Tror att man tar hem 
mycket annars, det 
blir ett avslut. 

Man får en samlad bild 
vad olika personer såg. 
Inte bara vad en person 
berättade. Man får 
(information) från flera 
håll. 

Genom bearbetning av 
händelsen kan man gå 
vidare i sitt arbete och 
inte vara orolig. 

Även de erfarna 
sjuksköterskorna 
tyckte att det var 
jobbigt. Då 
kändes det okej 
att själv tycka 
det. Man 
behöver inte 
vara proffsig och 
stark hela tiden. 
Det är alltid 
jobbigt att förlora 
ett barn. 

Bakom 
professionaliteten 
finns det 
människor som 
arbetar med 
barn. Man 
försöker vara 
stark men vi är 
bara människor. 
Viktigt att våga 
känna att det är 
jobbigt att förlora 
ett barn. Även 
fast man ät 
sjuksköterska 
kan man inte 
bara lämna det. 

Knyter ihop 
säcken under 
samtalet. Det 
känns skönt 
att andra 
upplevt 
samma sak.  



 
 

 
 

 
 
Meningsenhet 

 

Det var mest att det 
var skönt att få ett 
avslut på det 
eftersom det var ett 
väntat dödsfall. Man 
fick sitta ner i lugn 
och ro och prata om 
det och sedan kunde 
man lämna allt där 

Det blev ju ändå bra 
även fast det liksom 
saknades delar, man 
ju ändå prata om 
henne och om 
familjen och så och 
man kan lämna det 
dåliga samvetet 
bakom sig. Jag tyckte 
väl att det var extra 
jobbigt eftersom jag 
inte varit där så 
mycket sista 
veckorna….. 
… Annars tror jag 
man tar hem mycket. 
Alltså att man inte 
kan lämna det på 
jobbet. Det blir liksom 
ett litet avslut för en 
själv 

 

.. man får en samlad 
bild från flera stycken 
som var med och 
kanske såg olika saker. 
Att man får en samlad 
bild och inte bara vad 
en person sa. Man får 
liksom från flera håll 

Jag känner ju att man får 
bearbeta situationen och 
det känns ju som att jag 
genom att bearbetat det 
här kan jag gå vidare i 
mitt arbete och behöver 
inte vara så orolig och 
inte känna någon ångest 
av att något likande ska 
hända igen. 

Att liksom få se 
dom här 
superduktiga 
erfarna 
sjuksköterskorna 
uttrycka att dom 
också tyckte att 
det var jobbigt. 
Man kände då 
liksom att ja, jag 
får också tycka 
så… Man 
kanske inte 
behöver vara så 
proffsig och 
stark hela tiden 
liksom. Se att 
barnen betyder 
mycket fast man 
är sjuksköterska 
så är det ju alltid 
jobbigt att tappa 
ett barn. Det 
måste man få 
utlopp för på 
något sätt. 

..bakom den här 
professionaliteten 
så finns det 
människor som 
jobbar med barn. 
Ja alltså man 
försöker ju alltid 
vara stark när 
den här typen av 
händelser händer 
och men så sen 
så kan vi faktiskt 
vara människor 
tillsammans 
utanför vår 
professionalitet. 
Så ja det tror jag 
är jätteviktigt att 
man kan känna 
att man vågar 
känna liksom. 
Jag menar vi 
jobbar ju med 
barn det är 
verkligen tufft 
ibland och att 
förlora ett barn är 
ju det värsta man 
kan göra. Och 
bara för att man 
är sjuksköterska 
eller 
vårdpersonal 
över lag så kan 
man inte bara 
lämna det bakom 
sig direkt man 
går hem 

Vi knyter ihop 
säcken under 
samtalets 
gång och jag 
kan ju tycka att 
det är skönt att 
vi lyft det och 
pratat om det 
och att få höra 
att andra har 
upplevts 
samma sak. 

 

 


