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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Personal som arbetar inom ambulanssjukvården ställs ibland inför situationer som kan 
upplevas psykiskt påfrestande. Det är händelser som individen ofta anser vara svåra att hantera. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ambulanspersonal bearbetar psykiskt påfrestande 
händelser och i vilken utsträckning bearbetningen sker med hjälp av debriefing. 
 
Metod: Ambulanspersonal på utvalda stationer i Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län 
fick besvara en enkät utvecklad med formuläret QPS Nordic som grund. Enkäten besvarades av 86 
personer. Den kvantitativa datan analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS).   
 
Resultat: Resultatet visade att de flesta någon gång har utsatts för en psykiskt påfrestande händelse i 
arbetet och att merparten av dessa haft ett behov av att ventilera det efteråt. Sättet bearbetningen 
sker på är individuellt men de allra flesta har valt att i första hand prata med sina kollegor. 
Bearbetningen sker även i form av avlastningssamtal så som debriefing och genom samtal med 
vänner och/eller familj. 
 
Slutsats: Bearbetningen efter en psykiskt påfrestande händelse är en väsentlig process där målet är 
att bevara individens mentala hälsa. 
 
Nyckelord: ambulance personnel, coping, debriefing, defusing, post traumatic stress disorder 
(ptsd). 



 
ABSTRACT 
 
Background: Personnel working within the ambulance care have to sometimes face situations that 
can be experienced as mentally trying. This is situations that the individual often considerate as 
difficult to manage. 
 
Aim: The aim of the study was to explore how ambulance personnel manage mentally trying 
situations and to which extent this is done by debriefing. 
 
Methods: Ambulance personnel working on selected stations in the counties of Jämtland, 
Gävleborg and Västernorrland were asked to participate in the study and answer a questionnaire 
developed with the already existing form QPS Nordic as a foundation. The questionnaire was 
answered by 86 participants. The quantitative part of the data was analyzed with Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS).  
 
Results: The result shows that most of the participants have been exposed to situations that are 
mentally trying during work and that the majority of them felt a need to ventilate this afterwards. 
The way this ventilation is done is individual but talking with colleagues is very common. It also 
happens in form of relieving conversations like debriefing or by talking with friends or family.  
 
Conclusion: The process of handling a mentally trying situation is an important episode focusing on 
preserving the individual’s psychological health.  
 
Keywords: ambulance personnel, coping, debriefing, defusing, post traumatic stress disorder 
(ptsd). 
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Intresset för det valda ämnesområdet väcktes då vi förstod att behovet av att samtala om svåra 

händelser är något som alla människor har gemensamt. Vårdpersonal upplevs särskilt utsatta 

nästan oavsett vilken typ av vårdverksamhet de arbetar inom. Frågor om hur man klarar av att 

hantera detta är något som sjuksköterskor ofta möter i sin vardag.  

 

1. Bakgrund 
Debriefing som koncept introducerades första gången under 1940-talet. Soldaterna som stred i 

andra världskriget utsattes ofta för svåra psykiska påfrestningar. På grund av detta samlade de 

militära ledarna soldaterna i grupper för att tala om det som hade inträffat. Detta blev grunden 

till det som senare kom att kallas debriefing. Inom det militära används sedan dess begreppet 

som beteckning på den samling som sker efter återkomsten från avslutad tjänstgöring eller 

uppdrag. Allt eftersom har fler och fler yrkesgrupper börjat använda sig av denna typ av 

bearbetning och modeller för specifika gruppers särskilda ändamål har arbetats fram (Dyregrov, 

2003).  

 

Psykologisk debriefing är ett begrepp för en slags gruppsammankomst efter krishändelse. 

Gruppen får på ett strukturerat sätt gå igenom fakta, tankar, intryck och reaktioner efter en 

traumatisk händelse eller en förlust. Målet med dessa möten är bland annat att förebygga 

destruktiva efterreaktioner, stimulera gruppsammanhållning och stöd samt att upprätthålla 

laganda och motivation inför framtiden. Detta för att normalisera deltagarnas erfarenheter och 

säkerställa ytterligare hjälp för dem som behöver det. Debriefing kan användas som ett redskap 

för stresshantering och anpassas till grupper som arbetar med stress- eller krishändelser och till 

grupper som överlevt eller upplevt en livshotande/allvarlig situation tillsammans (Dyregrov, 

2003). Efter onormalt påfrestande händelser i arbetet kan man med hjälp av kamratstöd, 

avlastningssamtal och debriefing minska den eventuella negativa stressreaktionen (Suserud & 

Svensson, 2009). Ett annat begrepp som ibland används i dessa sammanhang är ”defusing”. 

Enligt Regehr, Goldberg och Hughes (2002) innebär det att individen efter en stark upplevelse 

spontant och informellt pratar av sig och ventilerar sina känslor. 
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Den amerikanske professorn och psykologen Jeffrey T Mitchell är den som har utvecklat den 

moderna debriefingen och skapat den första strukturerade modellen. Han kallar metoden för 

CISD eller Critical Incident Stress Debriefing, där sammankomsterna delas upp i sju faser.  Den 

första fasen är induktionsfasen och innebär att man fastställer hur mötet ska läggas upp. Nästa 

fas är faktafasen där deltagarna introducerar sig själva och berättar om det som hänt. Tankefasen 

går ut på att mötesdeltagarna beskriver sina tankar och intryck i förhållande till händelsen. Detta 

leder ofta spontant över till känslofasen då deltagarna beskriver sina känslor och fantasier. Nästa 

fas innebär att man börjar söka efter tecken och symptom på den stress som händelsen orsakat 

både hos den utsatta gruppen och hos individen. Därefter kommer undervisningsfasen där en 

inventering av de eventuella kunskaper och lärdomar händelsen resulterat i. De professionella 

mötesledarna informerar om tänkbara efterreaktioner, ger råd om hur individen ska ventilera det 

som hänt med sin familj och betydelsen till vila och återhämtning. I avslutningsfasen sker en 

slutlig summering och ytterligare behov av till exempel fler möten eller liknande identifieras 

(Refererat i Hammarlund, 2001).    

 

Bearbetningsprocessen efter en psykiskt påfrestande händelse inleds ofta med en slags inre 

dialog, då situationen visualiseras (Jonsson & Segesten, 2004; Regehr et al., 2002). Att hantera 

de känslor och tankar som kan uppkomma efter en sådan händelse är en krävande process och 

det är viktigt att under denna tid få stöd och bekräftelse samt att ha någon man litar på att dela 

med sig till. Stressen som händelsen kan medföra känns sällan hanterbar förrän en mening kan 

ses i det som hänt. Det finns ingen bestämd punkt när händelsen kan anses färdigbearbetad utan 

det bör betraktas som en fortgående process då man växlar mellan att må bättre och att må sämre 

(Jonsson & Segesten, 2004).  

 

Efter en psykiskt påfrestande händelse är det viktigt att kunna samtala med kollegor, familj och 

andra i den personliga kretsen för att ordentligt kunna bearbeta det som hänt. Att hålla känslor 

och tankar för sig själv leder sällan till att man kan lämna det som hänt bakom sig (Alexander & 

Klein, 2001). Att få socialt stöd kan vara den viktigaste faktorn för att förebygga utveckling av 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Jonsson & Segesten, 2004). Diagnosen posttraumatiskt 

stressyndrom sammanfattar ett mönster av symptom som uppträder hos personen efter att denne 

varit med om en psykiskt påfrestande händelse. Symptomen kan bestå av plågsamma drömmar, 

försök att undvika platser eller situationer som påminner om händelsen, irritation, 

sömnstörningar och koncentrationssvårigheter (Dyregrov, 2003).  
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Personal som arbetar inom ambulanssjukvården riskerar i hög grad att utveckla psykiska besvär 

som PTSD på grund av arbetets natur där stress och stressreaktioner är en del av det dagliga 

arbetet (Fullerton, Ursano & Wang, 2004; Jonsson, Segesten & Mattsson, 2003; Regehr et al, 

2002). Det har också framkommit att det finns en risk för underrapportering av psykiska besvär 

hos ambulanspersonal. Detta kan misstänkas bero på att de i rollen som hjälpare och vårdare ofta 

förnekar att de är lika sårbara som den de vårdar. Ett starkt samband har visats mellan antal 

verksamma år och utvecklingen av PTSD. Det ter sig vara så att ju längre tid man arbetat desto 

högre är risken att utveckla PTSD (Jonsson et al., 2003).  

 

De tillfällen som benämns psykiskt påfrestande, där själva händelsen innefattar ett patientfall, 

kännetecknas av ett överraskningsmoment. Människor kastas in en situation utan möjlighet att 

förbereda sig. För att en händelse ska upplevas som psykiskt påfrestande så har den som utsatts 

för händelsen ofta upplevt hjälplöshet och kraftlöshet när det blivit uppenbart att man inte kunnat 

göra några fler åtgärder för att ändra utgången av händelsen. I efterhand är det viktigt att få 

bekräftelse på att man agerat rätt och verkligen inte kunde göra något mer (Jonsson & Segesten, 

2003).  

 

Tidigare har forskningen främst varit inriktad på offren vid svåra händelser eller olyckor. Det 

finns få studier inriktade på professionella vårdare så som ambulans- och räddningspersonal som 

dagligen hanterar och agerar i psykiskt påfrestande situationer (Jonsson et al., 2003; Suserud & 

Svensson, 2009). I arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (1999) finns beskrivet att det på varje 

arbetsplats ska finnas beredskap och rutiner för krisstöd. Chefer och arbetsledare ska enligt 

samma författning ha tillräckliga kunskaper för att säkerställa sådan hjälp. Enligt Sivertsson 

(2003) ska arbetsledningen vara uppmärksam på behov och omständigheter som påkallar 

debriefing. Sivertsson menar vidare att även de anställda oavsett ställning på arbetsplatsen ska 

kunna ta initiativ till debriefing. Med bakgrund av ovanstående fakta är en studie av 

ambulanspersonalens behov av debriefing och  bearbetning efter en psykiskt påfrestande 

händelse i arbetet värdefull. 
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 2. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur ambulanspersonal bearbetar psykiskt påfrestande 

händelser och i vilken utsträckning bearbetningen i så fall sker med hjälp av debriefing.  

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur bearbetar ambulanspersonal psykiskt påfrestande händelser? 

- Finns det riktlinjer eller handlingsprogram för de tillfällen då personal råkar ut för psykiskt 

påfrestande händelser i arbetet? Hur fungerar dessa? 

 

 3. Metod 

3.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen skedde i första hand genom databasen PubMed men även genom 

databaserna Cinahl och Science Direct. De huvudsakliga sökorden var stress disorders, 

emergency medical technicians, ambulance personnel, ptsd, coping, debriefing och defusing. 

Sökorden har använts var för sig och i olika kombinationer. Till bakgrunden har det även 

använts annan litteratur som hittats genom bibliotekets databas.  

 

3.2 Urval 

De som tillfrågades att delta i studien är anställda inom ambulanssjukvården i tre olika landsting 

i norra Sverige. Sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistutbildning och 

ambulanssjukvårdare har deltagit i studien. De tre utvalda landstingen är Jämtland, 

Västernorrland och Gävleborg. Syftet med valet av just dessa landsting var att det ger en bild 

som ligger nära vår egen arbetsverklighet och att vi har personliga kontakter i dessa områden. I 

de olika länen valdes ambulansstationer eller områden ut som har två dygnsbilar eller fler.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3.3 Procedur 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en enkät vilken konstruerades med det redan befintliga 

formuläret QPS Nordic som grund. För att styra resultatet mot det område som studien gällde så 

kompletterades enkäten med ett antal ja- och nejfrågor. Sammanlagt kom enkäten att bestå av 17 

frågor inklusive bakgrundsvariabler. Kontakt etablerades med områdescheferna för de aktuella 

områdena. De hjälpte till med distribution av enkäterna ut till personalen på de olika stationerna. 

Enkäterna samlades ihop på stationerna och återsändes sedan till oss i särskilda svarskuvert. En 

påminnelse gjordes genom att författarna ringde till de utvalda stationerna och påminde dem om 

att fylla i enkäten.  

 

3.4 Dataanalys 

Dataanalysen inleddes med att den kvantitativa datan analyserades med hjälp av 

statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS). De frågor som i enkäten 

hade fler än ett alternativ delades upp i A, B och C-alternativ för att underlätta inmatningen i 

SPSS. Med hjälp av SPSS sammanställdes sedan tabeller med hänsyn till syftet och 

frågeställningarna. Deltagarna i studien gavs möjligheten att lämna personliga kommentarer och 

dessa har analyserats kvalitativt. För att finna den underliggande meningen analyserades 

kommentarerna och efter kodning så resulterade det i två huvudkategorier. 

 

3.5 Bortfall 

Externt bortfall innebär att svar saknas från vissa individer i den grupp som erhållit enkäten. Det 

kan exempelvis bero på att någon själv väljer att ej delta i studien eller att han eller hon ej varit 

tillgängliga, exempelvis på grund av sjukdom, semester eller oregelbundna arbetstider. För att få 

det externa bortfallet att minska kan man vid en enkätundersökning använda sig av 

påminnelsebrev som skickas ut, ibland kan påminnelsebrevet kompletteras med ett nytt exemplar 

av enkäten (Rosengren & Arvidson, 2005). I studien som presenteras i detta arbete uppgår det 

externa bortfallet till 39 %. Detta innebär 54 obesvarade enkäter av totalt 140 utskickade. Om 

man ser till de olika länen såg bortfallet ut som så att i Jämtland var det 31 % som ej besvarade 

enkäten. I Gävleborg och Västernorrland var bortfallet något högre, 43 respektive 40 %.   
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Internt bortfall innebär att en individ ställt upp i undersökningen men att det saknas svar på 

enstaka frågor i formuläret. Det kan till exempel bero på glömska, förbiseende eller att 

respondenten helt enkelt inte finner ett svar som är lämpligt för det han eller hon tycker 

(Rosengren & Arvidson, 2005). I studien som presenteras i detta arbete finns det mesta interna 

bortfallet på fråga tio (för att se frågorna, se bilaga 1). På denna fråga var det 16 % av deltagarna 

som ej hade svarat. Inget övrigt noterbart internt bortfall kunde ses. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Deltagandet i denna studie var helt frivilligt. Innan deltagarna gav sitt samtycke till att medverka 

informerades de om syftet med studien och fick utifrån det avgöra om de önskade delta eller 

inte. Resultatet har behandlats konfidentiellt.  

 

 4. Resultat 

4.1 Bakgrundsvariabler 

Sammanlagt skickades det ut 140 enkäter varav 86 personer besvarade formulären. Av dessa var 

51 män och 34 kvinnor. En person hade utelämnat att svara på frågan om kön. Fördelningen över 

de olika yrkeskategorierna var att de flesta som besvarat enkäten tillhör gruppen 

ambulanssjukvårdare 32 % (n=27). De sjuksköterskor som har gått specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård utgjorde 22 % (n=19) av deltagarna. Sjuksköterskor med grundutbildning var 

26 % (n=22) och sjuksköterskor med annan specialistutbildning än inom ambulanssjukvård 

uppgick till 20 % (n=17). En person hade utelämnat att svara på frågan om yrkeskategori. 

 

Tabell 1. Fördelning av yrkeskategorier inom länen 

 
 

Yrkeskategori 
 

 
 

Län 
 

Ambulanssjukvårdare 
 

Ambulanssjuksköterska 
 

Sjuksköterska 
 

Sjuksköterska 
med annan 

vidareutbildning 
 

 
Total 

 

Jämtland 
 

8 
 

13 
 

5 
 

5 
 

31 
 

Gävleborg 
 

14 
 

3 
 

13 
 

9 
 

39 
 

Västernorrland 
 

5 
 

3 
 

4 
 

3 
 

15 
 

Total 
 

27 
 

19 
 

22 
 

17 
 

85 
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När det gäller grupperna om hur länge deltagarna i studien har arbetat inom ambulanssjukvården 

så är den minsta gruppen de som arbetat mellan noll till fem år. De utgör 13 % (n=11) av 

deltagarna. Nästa grupp innefattar de som arbetat mellan fem och tio år och det är 30 % (n=26). 

De som arbetat från tio till 20 år är 27 % (n=23) av deltagarna. Gruppen om de som arbetat 

längre än 20 år är 30 % (n=26) av deltagarna. Fördelningen mellan länen ser ut på följande sätt: 

37 % (n=32) arbetar i Jämtlands län, 45 % (n=39) av deltagarna arbetar i Gävleborgs län och 17 

% (n=15) arbetar i Västernorrlands län.  

 

 4.2 Ambulanspersonalens behov och erfarenheter av debriefing 

Av de som uppgett att de någon gång utsatts för en psykiskt påfrestande händelse i arbetet angav 

87 % att de hade ett behov av att bearbeta detta efteråt och 13 % upplevde inte ett behov av någon 

bearbetning av det de varit med om (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Behov av bearbetning efter en psykiskt påfrestande händelse 
  

Behov av bearbetning efteråt 
 

 

 

 

JA 
 

NEJ 
 

 
Total 

 

Utsatt för psykiskt 

påfrestande händelse 

 

80 % 

n=69 

 

12 % 

n=10 

 

92 %  

n=79 

 

Oavsett hur länge deltagarna i studien hade varit verksamma som ambulanspersonal så väljer de 

flesta deltagare 97 % (n=76) att samtala med kollegor som en del av bearbetningen av en psykiskt 

påfrestande händelse. Färre, 38 % (n=30) pratade med familj och vänner. Stödsamtal från 

arbetsledning ingick i bearbetningen av den psykiskt påfrestande händelsen för 18 % (n=14) av 

de som utsatts. Lika många talade om att grupphandledning varit en del av bearbetningen. Nio 

personer har uppgett andra metoder för bearbetning.  

 

Att samtala med kollegor är något som många anser viktigt i bearbetningen av en psykiskt 

påfrestande händelse. Av deltagarna har 62 % (n=53) uppgett att de mycket ofta eller alltid 

känner att de har möjlighet att ventilera psykiskt påfrestande händelser med sina kollegor, 22 % 

(n=19) känner att de ganska ofta kan ventilera med sina kollegor. Övriga 16 % (n=14) har uppgett 

att de mycket sällan/aldrig, ganska sällan eller endast ibland kan ventilera en psykiskt påfrestande 

händelse med kollegorna ifall de skulle känna att de behövde det.  
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Av de deltagare i studien som varit verksamma som ambulanspersonal i upp till fem år hade 45 % 

(n=5) erbjudits debriefing efter en psykiskt påfrestande händelse. Detta gällde för 69 % (n=18) 

deltagare av de som arbetat i fem till och med tio år. Av de som varit verksamma i tio till 20 år 

hade 82 % (n=19) av deltagarna erbjudits debriefing och av de som arbetat i över tjugo år 92 % 

(n=24). Av det totala antalet deltagare har 77 % (n=66) erbjudits och 23 % (n=20) ej erbjudits 

debriefing.  

 

En fråga i enkäten handlade om, ifall de som upplevt debriefing tyckt att den i så fall hjälpt dem i 

bearbetningen av den psykiskt påfrestande händelsen. Av de som svarade på frågan ansåg 74 % 

(n=53) att debriefingen hjälpt dem. De som tyckte att debriefingen inte hjälpt dem utgjorde 26 % 

(n=19) av deltagarna som svarat på frågan. 

 

När det gäller huruvida man någon gång tagits ur tjänst efter en psykiskt påfrestande händelse 

kan det utifrån studiens resultat utläsas att en större andel av de som arbetat kortare tid tagits ur 

tjänst, jämfört med hur många som tagits ur tjänst av de som arbetat längre tid. De som tagits ur 

tjänst och varit verksamma i upp till fem år är 27 % (n=3) , 19 % (n=5) av de som varit 

verksamma i fem till tio år, 17 % (n=4) av de som varit verksamma i tio till 20 år och 19 % (n=5) 

av de som arbetat i mer än 20 år har någon gång tagits ut tjänst efter en psykiskt påfrestande 

händelse. 

 

4.3  Riktlinjer eller handlingsprogram  

Av deltagarna i studien kände 79 % (n=68) till om deras arbetsgivare har riktlinjer gällande 

debriefing. Av deltagarna från Jämtlands län kände 75 % (n=24) till detta. Av deltagarna från 

Gävleborgs län 97 % (n=38) och av deltagarna från Västnorrlands län var det 40 % (n=6) som 

kände till att det fanns riktlinjer (se tabell 3).   
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Tabell 3. Kännedom om riktlinjer gällande krishantering och debriefing inom länen 
  

Kännedom om riktlinjer gällande 

krishantering och debriefing 

 

 

Län 
 

JA 
 

NEJ 
 

 
Total 

 

Jämtland 
 

24 
 

8 
 

32 
 

Gävleborg 
 

38 
 

1 
 

39 
 

Västernorrland 
 

6 
 

9 
 

15 
 

Total 
 

68 
 

18 
 

86 

 

De deltagare som svarat att de känner till att arbetsgivaren har riktlinjer eller handlingsprogram 

gällande krishantering och debriefing fick vidare frågan om de känner till vad riktlinjerna 

innehåller. Ifrån Jämtlands län kände 52 % (n=13) till detta, ifrån Gävleborgs län 63 % (n=24) 

och ifrån Västernorrlands län uppgav 66 % (n=4) att de hade kännedom om riktlinjernas innehåll. 

Därefter fick deltagarna besvara en fråga gällande om de anser att eventuella riktlinjer fungerar. 

Av de deltagare från Jämtlands län som besvarat frågan ansåg 60 % (n=12 ) att riktlinjerna 

gällande debriefing fungerar. Detsamma gäller 78 % (n=26) av deltagarna från Gävleborg och 80 

% (n=4) av deltagarna från Västernorrland.  

 

Deltagarna i studien har fått uppge vem de anser att det är som oftast tar initiativet till debriefing 

på deras arbetsplats, 57 av 85 (67 %) deltagare anser att det är de anställda som vanligen tar 

initiativet till debriefing på deras arbetsplats. Att arbetsledningen tar initiativet anser 39 % av  

deltagarna  (n=33) medan 10 % (n=9) har uppgett att ingen tar initiativ till debriefing efter en 

psykiskt påfrestande händelse. Noteras bör att ett flertal personer valt att kryssa för mer än ett 

alternativ på denna fråga. 
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Att arbetsledningen visar intresse för personalens psykiska hälsa kan vara viktigt för klimatet på 

en arbetsplats. I Jämtlands län är det på frågan om arbetsledningens intresse ganska jämnt mellan 

de olika alternativen. Där anser 61 % (n=19) att deras arbetsledning visar något, ganska lite eller 

inget intresse alls, medan 39 % (n=12) anser att arbetsledningen visar ganska mycket eller till och 

med väldigt mycket intresse för deras psykiska hälsa. I Gävleborgs län är det överhängande 

många som valde alternativen ganska mycket eller väldigt mycket, där 58 % (n=22) tycker så. 

Resterande deltagare 42 %, (n=16) har valt alternativen mycket lite/inte alls, ganska lite eller 

något som svar. I Västernorrlands län är det relativt jämt mellan alternativen, 33 % anser att 

arbetsledningens intresse var mycket litet eller inte alls, 47 % har valt ganska lite som svar och  

20 %  (n=3) har svarat något eller ganska mycket på frågan. 

 

Deltagarna tillfrågades om de anser att den närmaste chefen är villig att lyssna på problem som 

personalen upplever i arbetet. I tabell fyra kan vi se att de flesta deltagarna verkar anse det som 

att deras chef är villig att lyssna på problem. Undantaget är då Västernorrlands län där 13 av 15 

deltagare skattat att de endast ibland, ganska lite eller inte alls kan vända sig till sin chef. 

 

 

 
Tabell 4. Deltagarnas upplevelse av chefens villighet att lyssna på problem 

 

 
 

Om du behöver, är din närmaste chef villig att lyssna på  

problem du upplever i arbetet? 

 

 

 

Län 
 

Mycket lite/inte 

alls 

 

Ganska lite 
 

Ibland 
 

Ganska ofta 
 

 

Mycket 

ofta/alltid 

 
Total 

 

Jämtland 
 

4 
 

0 
 

7 
 

14 
 

7 
 

32 
 

Gävleborg 
 

1 
 

0 
 

10 
 

7 
 

21 
 

39 
 

Västernorrland 
 

7 
 

4 
 

2 
 

1 
 

1 
 

15 
 

Total  
 

12 
 

4 
 

19 
 

22 
 

29 
 

86 
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4.4 Deltagarkommentarer 

Deltagarna har i studien getts möjlighet att lämna kommentarer. Av dessa kan slutsatser dras om 

att det saknas ordentliga riktlinjer gällande krishantering. Deltagarna efterfrågar en handlingsplan 

med checklista. De uttrycker även en svårighet att själva bedöma och begära när de ska tas ur 

tjänst.   

 

”Saknar ordentliga riktlinjer. Svårt att själv veta när man bör plockas ur tjänst”. 

 

Generellt uttrycker deltagarna att de upplever att ledningen inte tar till sig när de uttrycker behov 

för bearbetning. De anställda anser att det är de själva eller andra instanser såsom SOS Alarm, 

polis eller räddningstjänst som tar initiativ till debriefing eller annan grupphandledning. 

 

”Arbetsledningen lyssnar, men det blir ingen feedback”. 

 

”Vi har väl en fungerande personalgrupp där kamratstödet är viktigt. Ett problem/en orsak till att 

ledningen inte agerar oftare är att den inte vet om att en påfrestande händelse inträffat så länge vi 

som varit med inte meddelar vår ledning”. 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur ambulanspersonal bearbetar en psykiskt påfrestande 

händelse och i vilken utsträckning det sker med hjälp av debriefing. Av studiens deltagare som 

utsatts för en sådan händelse ansåg den absoluta merparten behov av att ventilera och bearbeta 

händelsen efteråt. De flesta av deltagarna har blivit erbjudna debriefing men ej deltagit. Ett mål 

med studien var också att ta reda på om de utvalda landstingen har handlingsprogram eller 

riktlinjer gällande debriefing och krishantering efter en psykiskt påfrestande händelse. Det har 

visat sig att deltagarna har vetskap om riktlinjer gällande debriefing och krishantering men 

endast hälften anser att riktlinjerna fungerar.  
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Vidare kan vi i resultatet se att de flesta (97 %) väljer att tala med kollegor efter en psykiskt 

påfrestande händelse, vilket är betydelsefullt enligt flera studier, exempelvis Alexander och 

Klein (2001), Jonsson och Segesten (2004), Regehr et al. (2002). De menar att det är nyttigt att 

tala med andra, att få lätta på känslorna och försöka läka i den kaotiska världen, att fysiskt och 

psykiskt kunna återhämtas. Det sociala stödet är viktigt och fungerar som copingstrategi. Att 

anförtro sig till utomstående kan vara nödvändigt för att kunna gå vidare i bearbetningen 

(Jonsson et al., 2003; Jonsson & Segesten, 2004; Regehr et al., 2002). Av de 79 deltagarna i 

studien som utgjorde de som utsatts för en psykiskt påfrestande händelse i arbetet var det 38 % 

som hade talat med vänner och/eller familj efter händelsen. I studien framkommer det också att 

klimatet på en arbetsplats betyder mycket för bearbetningen av en psykiskt påfrestande händelse. 

Att som anställd ges möjlighet till ventilering och våga vända sig till sina kollegor om man 

behöver stöd efter en psykiskt påfrestande händelse är ett viktigt steg i bearbetningen. Lite drygt 

hälften (62 %) av deltagarna i studien menar att de kan ventilera med sina arbetskamrater.  

 

Enligt Robbins (1999) ska debriefing vara frivilligt och individuellt. Därför ska berörda få en 

inbjudan till debriefing och ha valmöjligheten att delta eller inte. I resultatet framkommer att 18 

% deltagit i gruppsamtal såsom debriefing och 77 % uppges ha blivit erbjudna debriefing. Av 

dessa siffror kan vi utläsa att långt ifrån alla som erbjuds debriefing väljer att delta. Orsaken till 

detta är svår att spekulera i men det kan vara så att många som arbetar inte har förstått vad 

debriefing egentligen innebär och därför väljer att avstå från att delta. I litteraturen (Dyregrov, 

2003; Jonsson & Segesten, 2004) görs det skillnad på debriefing och avlastningssamtal, så kallad 

defusing. Det kan vara så att begreppen ofta blandas ihop ute i verksamheten och att personalen 

inte förstår begreppens verkliga innebörd. Robbins (1999) menar att psykiska symptom kan 

uppkomma direkt efter en psykiskt påfrestande händelse och därför är det viktigt att ventilera 

känslor omedelbart efter händelsen. Defusing är det första steget medan debriefing är ett annat 

steg i bearbetningen. 

 

Vår tolkning av resultatet är att effekten av debriefingen ter sig vara individuell och att det är 

viktigt att vara medveten om att man kan ha fortsatta symptom på krisartade reaktioner trots 

deltagande i debriefing. Robinson och Mitchell (1993) har i en studie utvärderat debriefingens 

effekt. De har funnit att många blir hjälpta men att det även efter debriefing finns ett behov av att 

bearbeta händelsen vidare. De menar också att debriefing inte lämpar sig för alla individer.  
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Debriefing fungerar som ett steg på vägen, ett forum där man kan ventilera och försöka bearbeta 

händelsen. Som det i bakgrunden framgår menar Jonsson och Segesten (2004) att bearbetningen 

är en kontinuerlig process där man inte kan sätta en bestämd punkt för när den är fullförd (a.a). 

Debriefing efter en psykiskt påfrestande händelse tror vi är meningsfullt för individen och för 

framtida arbete och förhållningssätt. Man bör dock komma ihåg att alla individer är olika och 

bearbetar psykiskt påfrestande händelser på olika sätt. En mer strukturerad form av bearbetning 

behöver inte fungera för alla även om det verkar vara positivt i de flesta fall (Jonsson et al. 

2003). Av deltagarnas kommentarer framgår att kamratstödet är viktigt och att det är 

betydelsefullt att man i personalgruppen har en öppenhet och god stämning.  

 

Efter en psykiskt påfrestande händelse är det av vikt att lämna det akuta arbetet och kliva ur sin 

yrkesprofession för ett tag, exempelvis genom att tas ur tjänst för en tid (Jonsson et al. 2003). 

Vårt resultat visar på att det finns en tendens till att de som arbetat en kortare tid inom 

ambulanssjukvården tas ur tjänst i något större utsträckning i jämförelse med kollega som arbetat 

i tio år eller mer.  Orsaken till varför det är så kan vara att de som är nyare inom 

ambulanssjukvården är mer benägna att be om att tas ur tjänst än de som arbetat en längre tid. 

Som i alla yrken samlar ambulanspersonal på sig erfarenheter som man sedan bär med sig. 

Forskning visar enligt Alexander och Klein (2001) att tidigare erfarenhet av psykiskt påfrestande 

inte gör det lättare att klara av starka upplevelser i arbetet. Detta får oss att reflektera över varför 

de som arbetat en kortare tid inom ambulanssjukvården har tagits ur tjänst i större utsträckning 

an de som arbetat en längre tid. 

 

Jonsson och Segesten (2004) har funnit att behovet att ventilera det man varit med om finns 

omedelbart efter händelsen. I exempelvis Gävleborgs riktlinjer finns det telefonnummer till 

kamratstödjare som kan ringas in efter att en ordinär eller extraordinär händelse inträffat. Att i 

riktlinjerna återfinna hur utsatt personal eller medarbetare direkt ska agera vid en sådan händelse 

är något synnerligen positivt. I riktlinjerna framgår hela förfarandet efter en psykiskt påfrestande 

händelse. Av resultatet att döma känner de flesta till att deras arbetsgivare har riktlinjer och 

handlingsprogram gällande debriefing och krishantering. Desto färre anser att dessa faktiskt 

fungerar. De flesta deltagarna anser att de som oftast får ta initiativ till debriefing, är de anställda 

själva. Det kan vara så att personalen menar att riktlinjerna inte fungerar på grund av att det 

oftast är de själva som får ta initiativet till debriefing. Det är möjligt att personalen anser att 

riktlinjerna endast fungerar i de fall då initiativet till debriefing kommer från arbetsgivarens sida.  
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Resultatet visar på att ambulanspersonalen i Gävleborg har kännedom om att det finns riktlinjer 

och de allra flesta är medvetna om vad dessa innefattar. För oss författare var det heller inte svårt 

att finna riktlinjerna och innehållet är lätt att följa och förstå enligt vår mening. I Västernorrland 

var det 40 % som kände till ifall arbetsgivaren har denna typ av riktlinjer. Vi har ej lyckats få ta 

del av dessa riktlinjer och kan på grund av detta inte bekräfta om de finns eller ej. I Jämtlands 

län har vi funnit en pärm med benämningen ”krisplan” där det framgår hur arbetsledningen bör 

agera. Vi hittar inga riktlinjer eller checklista för ambulanspersonalen som de kan följa efter en 

psykiskt påfrestande händelse. 

 

Stöd för påståendet om att arbetsledningens intresse för de anställdas psykiska hälsa är en del i 

det som avgör utgången för krisreaktionen hos en anställd finns i Jonsson och Segestens studie 

(2003). I vårt resultat anser deltagarna i ganska jämn utsträckning mellan länen att arbetsgivaren 

visar intresse och omtanke för de anställdas psykiska välbefinnande. Det ter sig vara så att 

huruvida man uppfattar arbetsgivaren som intresserad och engagerad, är individuellt. Enligt 

Regehr et al. (2002) är det som arbetsledare viktigt att känna av stämningen i arbetsgruppen. 

Ledningen bör vara lyhörd och se de upplevelser som kan uppfattas som svåra av de anställda 

och vara medveten om att händelser kan ha stor effekt på den enskilda individen. 

 

Vad vi kunnat utläsa ur kommentarer från enkäterna är det för personalens hälsa viktigt att ha en 

fungerande arbetsgrupp. Detta leder till ett positivt arbetsklimat där man känner sig trygg och 

kan anförtro sig åt sina kollegor (Jonsson & Segesten, 2004; Regehr et al. 2002). Att kunna prata 

med sina kollegor och ha ett fungerande kamratstöd på arbetsplatsen tror vi är viktigt för att 

ambulanspersonalen ska kunna bearbeta svåra upplevelser. Både det spontana kamratstödet, som 

vi kallar defusing, och det organiserade så som debriefing bör användas för att individen inte ska 

ta med sig tankar och känslor hem. 
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5.2 Metoddiskussion 

Kvantitativ metod valdes och en enkät skickades ut. För att kunna åstadkomma ett bra 

frågeformulär är det enligt Eliasson (2010) essentiellt att täcka in ämnet fullständigt och 

systematisera frågorna. Goda förberedelser är viktigt då undersökningen inte kan kompletteras i 

efterhand. Då enkäten utformades med QPS Nordic som grund erhölls en god mall att arbeta 

efter. Frågor omformulerades och svarsalternativ gjordes om. Så här i efterhand anser vi att 

enkäten har sina brister då vissa frågor ej besvarats av deltagarna. Det har även varit möjligt att 

kryssa i fler svarsalternativ än vad författarna i början hade tänkt sig. Då enkäten till vissa delar 

får anses obeprövad, utgjorde studien även en teststudie för det använda instrumentet. Detta är 

en svaghet och enkäten hade möjligtvis kunnat förbättras om den hade testats som i en 

pilotstudie innan den slutgiltiga enkäten skickades ut.  

 

I efterhand har författarna också upptäckt att det interna bortfallet gällande fråga tio knappast 

kan benämnas för internt bortfall då frågan på grund av sin formulering inte är möjlig att svara 

på om frågan innan ej är besvarad på ett särskilt sätt. Det innebär att vissa av de som inte 

besvarat frågan faktiskt inte kunnat göra det. Vi hade kunnat hänvisa deltagarna vidare till nästa 

fråga för att på så sätt undvika det interna bortfallet. 

 

På frågan om huruvida personalen känner till att arbetsgivaren har riktlinjer vill vi förtydliga att 

ett Ja-svar inte nödvändigtvis behöver innebära att arbetsgivaren faktiskt har några riktlinjer. 

 

I förhållande till andra studiers resultat visar denna studie inget annorlunda resultat. Den bidrar 

snarare till att förstärka det forskarna länge spekulerat kring, nämligen att debriefing har en 

positiv effekt på deltagarna och att debriefing/ventilering är betydelsefullt för förebyggandet av 

posttraumatiskt stressyndrom. För att stärka studiens resultat ytterligare valdes att citera några av 

deltagarnas kommentarer. Dessa kommentarer analyserades med hjälp av en innehållsanalys där 

den underliggande meningen plockades fram efter kondensering och kategorisering. En svaghet 

är här att kommentarerna var få vilket har gett oss ett förhållandevis litet material att arbeta med. 

Om fler deltagare lämnat kommentarer hade det kunnat leda till större slagkraft och övertygelse. 

Trots få kommentarer beskriver de dock våra huvudfynd.  
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Under arbetet med studien har vi upptäckt att det saknas forskning kring varför riktlinjer trots sin 

existens ibland inte fungerar. Det skulle vara mycket intressant att undersöka mekanismerna 

bakom ett sådant förhållande. Vi har också saknat mer långsiktigt inriktade studier gällande 

debriefingens faktiska effekt som PTSD-förebyggande åtgärd. För att uppnå ett riktigt resultat på 

en sådan studie upplever vi att man bör ha ett längre tidsperspektiv än de studier som lästs 

hittills.   

 

Avslutningsvis tror vi att det hade varit utvecklande och intressant att, istället för att göra en 

enkätstudie, basera studien på en kvalitativ ansats och studera fokusgrupper. På så vis hade vi 

kanske kunnat få en djupare inblick i ambulanspersonalens tankesätt i och kring begreppet 

debriefing. Fokusgrupper är enligt Wibeck (2000) en metod där deltagare samlas i grupp för att 

diskutera ett angivet ämne. Gruppen leds av en samtalsledare men målet är att deltagarna ska 

diskutera med varandra.  

 

6. Slutsats 
Studien visar på att bearbetningen efter en psykiskt påfrestande händelse är en väsentlig process 

där målet är att bevara individens mentala hälsa. Vilken som är den bästa formen för 

bearbetningen är individuellt. På arbetsplatsen är det viktigt med tydliga riktlinjer och krisplaner 

för förfarandet vid en psykiskt påfrestande händelse och man bör titta närmare på hur sådana kan 

se ut och varför de trots sin existens ibland inte fungerar. Resultatet visar på skillnader mellan 

länen vilket vore intressant att forska vidare om. 
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Bilaga 1 

 

 ENKÄT OM KRISHANTERING I SAMBAND MED PSYKISKT 
PÅFRESTANDE HÄNDELSE 

 
1. Du är  

Man �         Kvinna � 
 

2. Vilken yrkeskategori tillhör du?         

Ambulanssjukvårdare �             Ambulanssjuksköterska �  
 
Sjuksköterska �  Sjuksköterska med annan vidareutbildning � 
 

3. Antal verksamma år inom ambulanssjukvården   

0 - 5 år �  5 – 10 år �  10 – 20 år �    >20 år � 
 

4. Vilket län arbetar du inom? 
 

…………………………………………………………… 
 

  
 

5. Har du någon gång i arbetet utsatts för en händelse/flera händelser som du 
upplevt psykiskt påfrestande? 

  
Ja �  Nej � 

(Om nej gå till fråga 8) 

 

6. Kände du ett behov av att bearbeta detta efteråt? 

Ja �   Nej �  
 

7. Hur gick bearbetningen till? 

Pratade med arbetskamrater  � 

Pratade med familj/vänner   � 

Stödsamtal från arbetsledning  � 

Grupphandledning  � 

Annat, isåfall vad? 

………………………………………………………………………………     

……………………………………………………………………………… 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

8. Om du behöver, känner du att du har möjlighet att ventilera psykiskt 
påfrestande händelser med dina arbetskamrater?  
 
Mycket sällan/aldrig �  Ganska sällan �    Ibland � 

Ganska ofta �   Mycket ofta/alltid � 
 

9. Har du någon gång blivit erbjuden debriefing efter en psykiskt påfrestande 
händelse i arbetet? 
 
Ja �  Nej � 
 

10. Upplevde du att debriefingen hjälpte dig i bearbetningen av händelsen?  
 
Ja �  Nej �    
 

11. Har du någon gång tagits ur tjänst efter en psykiskt påfrestande händelse i 
arbetet? 
 
Ja �  Nej �  
 

 
 

12. Känner du till om din arbetsgivare har riktlinjer/handlingsprogram gällande 
krishantering och debriefing efter psykiskt påfrestande händelser i arbetet? 
 
Ja �  Nej �  

(Om nej gå till fråga 15) 

 
13. Känner du till vad dessa riktlinjer/handlingsprogram innehåller? 

 
Ja �  Nej � 
 

14. Upplever du att dessa riktlinjer/handlingsprogram fungerar? 
 
Ja �   Nej � 

 
15. Vem upplever du att det är som oftast tar initiativet till debriefing på din 

arbetsplats? 
 
Anställda � Arbetsledning � Ingen � 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

16. I vilken utsträckning intresserar sig arbetsledningen för personalens psykiska 
hälsa och välbefinnande? 
 
Mycket lite/inte alls � Ganska lite � Något �    

Ganska mycket �  Väldigt mycket �  
 

17. Om du behöver, är din närmaste chef villig att lyssna på problem som du 
upplever i arbetet? 
 
Mycket lite/inte alls � Ganska lite � Ibland �    

Ganska ofta �  Mycket ofta/alltid � 
�

�

KOMMENTARER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


