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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personalen är den viktigaste tillgången inom vården och därför är det viktigt att de 

får det stöd som de behöver för att undvika stress och psykisk utmattning. Personal som arbetar i 

arbetsmiljöer där kritiska och traumatiska händelser uppstår löper en större risk att drabbas av 

psykisk ohälsa i form av utbrändhet, depressioner samt stress och även posttraumatisk 

stressyndrom (PTSD). Personalstöd har visat sig leda till såväl lägre sjukfrånvaro som mindre 

personalomsättning. Det finns olika former av personalstöd, ute i verksamheterna används oftast 

kamratstöd, avlastningssamtal och debriefing.   

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka förekomst av riktlinjer samt att beskriva dess 

innehåll för personalstöd efter kritiska och traumatiska händelser på ett antal anestesiavdelningar 

i Sverige. 

Metod: Metoden som användes var av kvantitativ och kvalitativ ansats och analysen 

genomfördes med manifest innehållsanalys. 

Resultat: 28 frågeformulär skickades ut, av dessa erhölls fjorton svar och sju utav dessa hade 

avdelningsspecifika riktlinjer för personalstöd. Riktlinjerna granskades och tre kategorier 

urskiljdes; syfte och mål med riktlinjerna, förebygga och stödja samt arbetsmiljö.  

De stödåtgärder som framkom var avlastningssamtal, debriefing, krisstöd, enskilt krisstöd, 

ceremonier samt emotionellt stöd och eftersnack. Avlastningssamtal var den vanligaste 

stödåtgärden.  

Slutsats: Ungefär hälften av de anestesiavdelningarna som erhöll frågeformulär valde att inte 

medverka i studien. Endast sju anestesiavdelningar av de som medverkade hade riktlinjer trots 

att lagar och föreskrifter säger att arbetsgivaren ska tillhandahålla riktlinjer för personalstöd.  

Klinisk betydelse: Förhoppningen är att denna studie ska vara ett stöd för verksamheter vid 

utformning av riktlinjer samt vid uppdatering av befintliga riktlinjer för personalstöd efter 

kritiska och traumatiska händelser.  

 

Nyckelord: debriefing, socialt stöd, traumatisk händelse, post traumatisk stress, 

sjukvårdspersonal. 

 



ABSTRACT 

Background: The personnel are the most important asset in health care and it is therefore 

important that they receive the support they need to avoid stress and mental fatigue. Personnel 

which works in environments where critical and traumatic events occur is at a higher risk of 

mental illness in form of burnout, depression, stress and also post-traumatic stress disorder 

(PTSD). Support to personnel has been found to contribute both to lower absenteeism as well as 

a lower personnel turnover. There are various forms of personnel support, the most commonly 

used types within operations are co-worker support, relief conversations and debriefing. 

Aim: The aim of this survey was to investigate the presence of guidelines and its contents for 

personnel support after critical and traumatic events in a number of anesthesia departments in 

Sweden 

Method: The method used was quantitative and qualitative approach, and the analysis was 

performed with manifest content analyze. 

Result: 28 questionnaires were sent out, of these were fourteen responses received and seven of 

these had guidelines for personnel support. The guidelines were reviewed and three categories 

were distinguished; purpose and goals of the guidelines, prevention and support, and work 

environment. Support methods that emerged was relief conversations, debriefing, crisis support, 

individual crisis support, ceremonies, emotional support and after talk. Relief conversations 

were found to be the most common method. 

Conclusion: Approximately half of the anesthesia departments that received questionnaires 

decided to don’t participate in the study. Only seven anesthesia departments of those who 

participated had guidelines, despite the fact that laws and regulations say that the employer shall 

provide guidelines for personnel support. 

Clinical significance: It is wished that this study will provide support for activities when 

developing guidelines, and also when updating already existing guidelines for personnel support 

after critical and traumatic events. 

 

Keywords: Debriefing, social support, traumatic event, post traumatic stress, health personnel.  
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INLEDNING 

Att arbeta i en miljö där livshotande och traumatiska händelser uppstår kan påverka 

personalen på ett negativt sätt. Det kan bland annat innebära en ökad risk för 

stressymptom såsom sömnproblem, ångest samt ovilja att gå till arbetet, vilket i sin tur 

kan bidra till en dålig arbetsmiljö och även innebära att personalen inte orkar arbeta 

kvar. Vid samtal med anestesisjuksköterskor under verksamhetsförlagd utbildning 

framkom det att klara riktlinjer och tillvägagångssätt saknades när kritiska och 

traumatiska händelser uppstod. Avsaknad av hjälp och stöd vid dessa situationer gjorde 

att anestesisjuksköterskorna ofta upplevde negativ stress. En av författarna har tidigare 

arbetat på akuten, där det fanns bra riktlinjer och resurser för omhändertagande av 

personal vid händelse av kritiska och traumatiska händelser. Intresset uppstod för att 

undersöka om anestesiavdelningar runtom i Sverige erhåller riktlinjer för personalstöd 

efter kritiska och traumatiska händelser, samt att se vilka olika åtgärder som finns för 

personalstöd. 
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BAKGRUND 

Den viktigaste tillgången inom vården är personalen. Det är därför av största vikt att 

fokusera på personalen, genom att stärka och vårda dem (Högberg, 1998). En öppen 

kultur, bra kommunikation och samarbete mellan personal och organisation kan öka 

möjligheterna för en god arbetstillfredsställelse (Tsai, 2011). Arbetstillfredsställelse är 

subjektivt och komplext, men när den finns kan den visa sig i låg sjukfrånvaro, bra 

produktion och prestation (Borges de Melo, Barbosa & de Souza, 2011). En ökad 

arbetstillfredsställelse och bevarandet av engagemanget uppnås via stödinsatser 

samtidigt som stress och psykisk utmattning undviks (Högberg, 1998). Vård av svårt 

sjuka patienter kan göra sjukvårdspersonal mer mottaglig för egna stressymptom såsom 

utmattning, utbrändhet, ineffektivitet som vårdgivare samt drog och alkoholberoende 

(Milstein, Gerstenberger & Barton, 2002).  Personalstöd har visat sig leda till såväl 

lägre sjukfrånvaro som mindre personalomsättning. Genom olika former av 

stödinsatser kan den skadliga stressen motverkas och förebyggas (Högberg, 1998). 

Personalstöd är även av stor vikt för att personalen ska känna sig tillfreds och få en bra 

balans mellan yrke och privatliv (Roesler, Ward & Short, 2009). Att inte reflektera över 

en stressfylld händelse kan leda till en högre grad av ångest enligt Milstein et al. (2002). 

Stödinsatser som kan förekomma för personalen är kamratstöd, handledning, 

avlastningssamtal samt debriefing och utbildning. Utbildning ger ökad kunskap och 

ökad trygghet, detta ger sedan i sin tur ökat självförtroende. Utbildningen kan 

exempelvis ske i form av föreläsningar och studiedagar. Ökade kunskaper och 

emotionellt stöd fås också genom att personal deltar i yrkesmässig handledning 

(Högberg, 1998). 

Kritisk och traumatisk händelse   

Enligt Magyar och Thephilos (2010) och Roesler et al. (2009) definieras kritiska och 

traumatiska händelser som något som innebär att individen upplever så starka 

emotionella reaktioner att vanliga copingmekanismer inte räcker till. Dessa reaktioner 

kan obearbetade leda till psykisk ohälsa. Arbetsmiljöförfattningen (AFS, 1999:7) § 3, 

definierar kris som en plötslig händelse där den drabbades erfarenheter sedan tidigare 

och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att personen ska kunna förstå och hantera 

den nya situationen. Larsson, Andersson, Lundin, Michel och Tedfeldt (1998) gjorde en 

studie där det framkom att desto tidigare åtgärder i form av psykologisk bearbetning 
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som sätts in efter en traumatisk händelse, desto lägre var risken att varaktiga psykiska 

besvär utvecklades. Tedfeld och Larsson (2003) säger att bearbetning av ett trauma via 

skrift eller tal har varit det mest gynnsamma sätt att gå vidare när det skett händelser 

kopplat till ens tjänsteutövande. I en studie av Jonsson och Segesten (2004) undersöktes 

ambulanspersonals påverkan av traumatiska händelser. Den visade att deltagarna i 

studien hade ett behov av att prata med någon, att få ”tömma sig”. Stöd från 

omgivningen var en annan viktig strategi. De tyckte att det var nödvändigt att ha någon 

att prata med, att dela sin oro och sina känslor med för att kunna bearbeta de 

traumatiska händelser som de upplevt. Deltagarna beskrev att det var nödvändigt att få 

räcka över all sin ångest till någon som kunde ta hand om den och avsluta den.  

 

Stress och dess hantering 

Stress är kroppens reaktion på fysiska och psykiska påfrestningar. Termen används i 

både positiv och negativ mening. Stressfaktorer är de påfrestningar som orsakar stress. 

De positiva gör att människor drivs fram till förbättrade prestationer. Det är först när 

stressfaktorerna driver en människa utanför hennes toleransgräns som de blir negativa 

och den toleransgränsen är individuell (Lindskog, 2004). Kroon (2001) beskrev att 

under 1990-talet började yrkesrelaterad stress belysas som ett problem för 

sjuksköterskor verksamma på sjukhusens akutmottagningar i Sverige. Personer som i 

sin yrkesutövning blivit utsatt för eller deltagit i akuta katastrofsituationer visade 

symptom på psykisk obalans och stress. Yrkesrelaterade stressymptom kunde allvarligt 

påverka sjuksköterskans förmåga att fungera på arbetet, varpå omvårdnaden kring 

patienten försämrades. För sjuksköterskor verksamma vid akutmottagningar omfattar 

den specifika omvårdnadskompetensen att kunna hantera den stress som är förenad 

med omhändertagandet av akut sjuka och skadade patienter. Olofsson, Bengtsson och 

Brink (2003) kom fram till att sjuksköterskor på en akutmottagning i Sverige uttryckte 

negativ stress även av att de inte fick uppskattning och stöd i sitt arbete. Detta ledde 

vidare till frustration, maktlöshet och hopplöshet. Laposa, Alden och Fullerton (2003) 

undersökte händelser sjuksköterskor upplevde som mest jobbiga och stressande för 

deras psykiska hälsa. De händelser som främst gav upphov till stress var att ge vård till 

en släkting eller nära vän som var allvarligt skadad, att själva bli hotade i sin 

yrkesutövning samt stora multipla trauman med massiva blödningar. Även barns död, 

och att vårda en traumatiserad patient som gav påminnelsen om en egen familjemedlem 
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samt att vårda en allvarligt brännskadad patient var stressiga påfrestelser.  

 

I en studie av Dominguez-Gomez och Rutledge (2009) uppvisade sjuksköterskorna 

som arbetade med svårt sjuka patienter och traumapatienter symptom på traumatisk 

stress. Symtomen på stressen visade sig som emotionell utmattning och resulterade 

även i ett sämre arbetsklimat kollegor emellan. Den empatin de upplevde för 

patienterna vid vårdandet gav stress och trötthet, vilket så småningom ledde till 

arbetsotillfredsställelse och utbrändhet. En annan studie av Kornhaber och Wilson 

(2011) visade att sjuksköterskor som arbetar i emotionellt utmanade miljöer behöver 

psykosocialt stöd. Exponering för mycket stress kan påverka sjuksköterskornas hälsa 

och psykosociala välmående negativt. Även Donnelly (2012) såg att sjuksköterskor 

som arbetar med traumatiska händelser är utsatta för att drabbas av stress om de inte 

erbjuds emotionellt stöd. Nyssen, Hansez, Baele, Lamy och Keyser (2003) menar att 

arbetsmiljön för personal som arbetar inom anestesin kan vara stressfylld genom att 

patientens liv är i ens händer. Traumasituationer och arbete under tidspress kan leda till 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Deras studieresultat visade dock att 

anestesipersonal som arbetade i traumatiska och stressfyllda situationer upplevde inte 

mer arbetsrelaterad stress än annan sjukvårdspersonal. De upplevde den yrkesmässiga 

utmaningen var dag som positiv, samt så upplevde de hög arbetstillfredställelse och 

stort engagemang. Koshy, Ramesh, Khan och Sivaramakrishnan (2011) fann dock en 

ökad risk för anestesipersonal att uppleva arbetsrelaterad stress. För att förebygga stress 

så tyckte deltagarna i studien att det bland annat behövdes bra medarbetare samt god 

kommunikation mellan arbetskamrater och psykosocialt stöd vid händelse av kris. 

Post traumatiskt stressyndrom (PTSD) 

PTSD definieras som ett ångesttillstånd som utlöses av en traumatisk händelse. Det 

orsakar hjälplöshet och/eller rädsla hos den drabbade. Symtomen kommer ofta ganska 

snart efter händelsen, men ibland kan det ta upp till flera år enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (America Psychriatric Assosiation, 

(2000). För att förebygga PTSD bör det initieras till samtal snabbt efter en traumatisk 

händelse (Agorastos, Marmar & Otte, 2011). Laposa et al. (2003) kom fram till att 

arbetsrelaterad stress där personal inte får det stöd de behöver kan utveckla PTSD. 
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Kamratstöd  

Kamratstöd är ett arbetssätt för att stödja den psykosociala arbetsmiljön i en 

arbetsgrupp som varit utsatta för en stressfylld händelse. Huvudmålet är att skapa en 

social trygghet för dem som varit med i händelsen som föranlett kamratstöd och att på 

så sätt främja återhämtningsprocessen (Tedfeldt et al., 2003). 

Riktlinjer för kamratstödjare kan vara att främja allas delaktighet på arbetsplatsen, 

uppmärksamma stämningen i gruppen, se efter sina medarbetare och inte föra vidare ett 

förtroende. Vid situationer där kamratstödjaren känner att de inte räcker till eller ser ett 

behov som de inte kan tillgodose ska denne i samråd med den berörde kunna lämna 

över ärendet till ansvarig chef. Kamratstödjarna tar ansvar för att avlastande samtal 

kommer till stånd när arbetsgruppen varit med om en särskilt belastande situation. Vid 

ytterligare behov av stödinsatser kan kamratstödjarna initiera debriefing (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2011).  

 

I tidsskriften Arbetsterapeuten finns en artikel från Akademiska sjukhuset i Uppsala, i 

vilken beskrivs hur personal driver kamratstöd för att motverka utbrändhet. För att 

behålla hälsan samlas personal regelbundet och pratar av sig under kontrollerade 

former. Två kollegor fungerar som samtalsledare. Samtalen pågår i en grupp med tio 

deltagare under en och en halv timme på betald arbetstid. Där luftar personalen sina 

reaktioner och sätter ord på svåra upplevelser. Meningen med kamratstöd är att lära 

känna sina arbetskamrater och bli mer observant på tecken som kan tyda på 

begynnande utbrändhet (Auge, 1995). 

Avlastningssamtal   

Avlastningssamtal kan definieras som informell debriefing. De drabbade samtalar 

öppet i grupp om det inträffade och vädrar sina känslor (Kroon, 2001). Inom 

polisverksamheten definieras avlastningssamtal som ett dialoginriktat samtal mellan 

chef/arbetsledare och medarbetare i ett tidigt skede efter en belastande händelse. 

Samtalet sker i första hand i grupp och syftar till att mildra händelsens 

efterverkningar och underlätta normalisering (Claesson, u.å). Avlastningssamtal 

används för att räta ut eventuella oklarheter kring en händelse, den ska ge utrymme 

för känslomässig avreagering och för att avsluta händelsen. Samtalet kan delas in i 

fyra olika faser. Det inleder med en introduktion där alla deltagare tas emot på ett 

lämpligt sätt (Andersson, Tedfelt & Larsson, 2000). Deltagarna ska få möjlighet att 
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delge varandra sina upplevelser av vad som hänt. Under samtalet görs även en 

bedömning om det föreligger ytterligare behov av insatser exempelvis debriefing. 

Alla ska känna sig välkomna och trygga. Deltagarna beskriver kortfattat vad som 

hänt. Samtalsledaren frågar alla i gruppen om deras tankar och känslor och dessa lyfts 

fram för att bearbetas tillsammans. Sista steget är information/avslutning. 

Samtalsledaren summerar gruppens upplevelser och normaliserar därefter 

upplevelsen/reaktionen (a.a). 

 

Critical Incident Stress Debriefing (CISD) 

1983 beskrev Mitchell debriefingmetoden, Critical Incident Stress Debriefing (CISD) 

som utvecklats framförallt för akutmottagningspersonal. Metoden är en organiserad 

form av samtal i syfte att hantera stressreaktioner efter kritiska händelser. CISD kan 

användas både individuellt och i grupp och själva processen finns i fyra olika former. 

De olika formerna innehåller olika sätt att ge stöd efter en händelse med hjälp av olika 

samtalsmetoder. Den första formen är den som sker i anslutning till händelsen och 

innebär att inblandade får prata av sig om det inträffade. Under samtalet följer 

samtalsledaren en checklista för att utröna en eventuell ökad risk för stress hos 

personalen. Den andra formen kallas Initial defusing och sker inom timmar efter den 

traumatiska händelsen. Någon informell samtalsledare är ej nödvändig och samtalet kan 

ske spontant. Formell debriefing, som är den tredje formen som förekommer, sker strikt 

efter en mall och har sex olika steg de inblandade ska gå igenom. Den fjärde formen är 

uppföljningen på debriefingen. Den kan ske månader efter de ursprungliga samtalen 

och är enligt Mitchell (1983) inte alltid nödvändig. Under de fyra olika formerna följs 

ett tillvägagångssätt som innefattar att det ventileras subjektiva känslor, en detaljerad 

diskussion förs samt en avslutning. I den avslutande delen bestäms även om ytterligare 

omhändertagande är nödvändigt. CISD bör ske inom 24-48 timmar efter den kritiska 

händelsen. Ju längre tiden går mellan händelsen och CISD, desto mindre effektivt 

kommer CISD vara (a.a).  Ireland, Gilchrist & Maconochie (2007) menar att CISD ska 

ske i liten grupp, 24-72 timmar efter den kritiska händelsen.  
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Debriefing 

Metoden debriefing används i syfte att underlätta den normala bearbetningen efter en 

traumatisk händelse/upplevelse hos dem som exponerats för detta via sitt yrke. 

Debriefing används mestadels inom militären, räddningstjänsten, polis och 

sjukvårdspersonal framförallt inom den prehospitala verksamheten (Cullberg, 2006). 

Ursprunget till debriefing kom från militären som under Andra Världskriget använde 

debriefingmetoden till att sammanfatta dagen samt få information om vad som hänt 

under striden. General Marshall upptäckte att det stärkte moralen inom de stridande 

trupperna (a.a).   

 

Inom försvarsmakten används debriefing för individer eller grupper som har varit 

utsatta för onormalt påfrestande händelser. Målet är att reducera de stressreaktioner 

som händelsen kan ha gett upphov till (Larsson et al., 1998). Kaplan, Iancu och Bodner 

(2001) menar att debriefing görs för att förebygga en eventuell utveckling av 

känslomässig skada genom att processa händelsen kognitivt och emotionellt. 

Debriefing bör äga rum två till tre dagar efter en traumatisk händelse. Det sker oftast 

genom ett enda möte som varar ca tre timmar, men flexibilitet ska finnas vid tiden så 

ingen känner tidspress. Vid behov kan det även ske uppföljande debriefings samtal 

(Andersson et al., 2000).  Enligt Magyar et al, (2010) ska debriefing äga rum inom tre 

till fjorton dagar efter en traumatisk händelse. Det ska ske i små grupper i en 

konfidentiell miljö, det ska vara strukturerat där fakta, tankar, känslor och reaktioner till 

den traumatiska händelsen undersöks och där används strukturerade verktyg samt 

utbildad personal för att hjälpa individerna att bearbeta händelserna. Regel (2007) 

menar att debriefing inte är någon rådgivning eller psykoterapi. Debriefingens syfte är 

att användas i en krissituation som uppstår. CISD, som beskrivs ovan används även i 

syfte att bearbeta en traumatisk händelse i grupp. Det är av vikt att poängtera att det 

som upplevs är normala efterreaktioner på en onormal händelse samt att eliminera eller 

minimera efterreaktionerna för att ej utveckla posttraumatisk stressyndrom (PTSD) 

(Kroon, 2001).  

 

 Enligt Magyar et al. (2010) och Ireland et al. (2007) är debriefing relativt omfattande 

och de menar att det finns för lite forskat om nyttan av debriefing för sjukvårdpersonal 

efter traumatiska händelser. Rose, Bisson, Churcill och Wessely (2002) undersökte 

effektiviteten av debriefing som engångsmetod i syfte att reducera risken för att 



 

8 

utveckla PTSD, ångest och depression. För individer med en högre prevalens att 

utveckla dessa ovan beskrivna sjukdomstillstånd kunde det till och med vara själva 

startskottet. Resultatet var att debriefing utfört endast vid ett tillfälle inte kunde bevisas 

vara en effektiv metod. 

Skillnader och likheter mellan avlastningssamtal och debriefing  

Avlastningssamtal sker i akut fas, debriefing i senare fas. Vid avlastningssamtal sker 

fakta huvudsakligen via varseblivning och debriefing via kognition och känslor. 

Avlastningssamtal är en enklare berättelse och debriefing mer utförlig berättelse. 

Avlastningssamtal leds oftast av chef/arbetsledare, debriefing leds som regel av 

utbildad debriefingledare (Claesson, u.å). Avlastningssamtal och debriefing är till för 

att lindra påverkan av en onormal händelse som har lett till smärtsamma reaktioner 

samt att reducera fysiska, tankemässiga, känslomässiga och beteendemässiga 

stressreaktioner och påskynda återhämtningsprocessen. Identifiering av de som är i 

behov av ytterligare hjälp är ett syfte med dessa stödinsatser. (Andersson et al., 2000). 

Enligt Tedfeldt och Larsson (2003) är det viktigt att påpeka att avlastningssamtal och 

debriefing används för att bearbeta normala reaktioner på onormala händelser.   

Lagar, författningar samt allmänna råd och riktlinjer  

Socialstyrelsen är hälso- och sjukvårdens tillsynsmyndighet och de utformar riktlinjer 

som är baserade på vetenskap och beprövad metod, dessa är ej juridiskt bindande. Dock 

bör framtagna riktlinjer följas (Socialstyrelsen, 2011). Riktlinjer som finns för 

personalens psykosociala arbetsmiljö bygger på föreskrifter från bland annat 

Arbetsmiljöverket. Syftet är att skapa sunda och säkra arbetsmiljöer.  

Föreskrifter skiljer sig från riktlinjer på det sätt att de är praktiskt anpassade och 

vetenskapligt och juridiskt korrekta (Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS, 

2011). 

 

Socialstyrelsens författningshandbok (SOSFS, 1991:2) säger att vid händelse av trauma 

och katastrofer skall det finnas resurser för emotionellt stöd för personalen. I 

Arbetsmiljölagen (AML, 1977:1 160) framgår arbetsgivarens skyldighet att förebygga 

ohälsa hos personalen genom att ansvara för en bra psykosocial arbetsmiljö. Enligt AFS 

1999:7 är det grundläggande i arbetsmiljöarbetet att personal inte utsätts för skada eller 



 

  9 

ohälsa. Vid internkontroll av arbetsmiljön skall arbetsgivaren kunna identifiera och 

bedöma risker samt kunna vidta åtgärder för att få bort eller minska dem. Det är 

betydelsefullt att det finns riktlinjer för att tillgodose det behov av psykiskt och socialt 

omhändertagande som uppstår hos arbetstagare som på olika sätt drabbats av akuta 

händelser. Riktlinjer är till praktisk hjälp för verksamheten vid händelse av kritisk eller 

traumatisk händelse. De ger förslag hur chefer och övrig personal ska bete sig i olika 

situationer. Riktlinjerna kan även minska det personliga lidandet och förebygga 

sjukfrånvaro och därmed produktionsbortfall. På alla arbetsplatser skall det finnas 

riktlinjer för krisstöd till personal som drabbats. I AFS (1999:7), 7 § står det att chefer 

och arbetsledande personal skall ha kunskaper om krisstöd för att kunna planera och 

genomföra detta. Arbetstagarna skall känna till hur krisstödet är organiserat.  
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PROBLEMFORMULERING 

Att inte uppleva stöd som personal efter oväntade och traumatisk händelser kan leda till 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet, som i sin tur kan innebära att personalen inte 

orkar arbeta kvar. Stöd och hjälp efter kritiska eller traumatiska händelser ter sig vara 

av stor vikt för att främja personalens hälsa och bidra till att de vill stanna kvar på sina 

arbetsplatser. Att få tillgång till personalstöd verkar vara ett problem på arbetsplatser 

både nationellt och internationellt trots att det är väl känt att ett gott personalstöd efter 

traumatiska händelser resulterar i personal som mår bra och stannar på sina 

arbetsplatser. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka om anestesiavdelningar i Sverige 

tillhandahåller avdelningsspecifika riktlinjer för personalstöd efter kritiska och 

traumatiska händelser samt att beskriva dess innehåll.  
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METOD 

Metoden utgjordes av en kvantitativ och en kvalitativ ansats med deskriptiv karaktär av 

befintliga riktlinjer. Kvalitativ metod baseras på empiri att utröna en djupare förståelse 

bakom ett fenomen eller orsak. Den kvantitativa metoden består av att systematiskt 

samla in empiriska och kvantifierbara data (Olsson & Sörensen, 2007).   

Urval 

Något nationellt register på samtliga anestesiavdelningar fanns ej tillgängligt annat än 

mot betalning. Då detta arbete begränsas av budgetskäl sökte författarna på internet. 

Författarna använde sig av sökorden universitetssjukhus och akutsjukhus och fick träff 

på tidskriften Medicinsk access (2011). Totalt finns det 48 akutsjukhus i Sverige varav 

Medicinsk access (2011) listade de 20 bästa akutsjukhusen utifrån tidskriftens kriterier. 

Dessa kriterier är inte relevanta för detta arbete varav de inte kommer nämnas 

ytterligare. Listan var nationellt täckande varav den användes då annat 

insamlingsmaterial var svårt att erhålla. Utifrån listan på Medicinsk access (2011) 

skickades frågeformulär ut till dessa 20 akutsjukhusen. Utöver listan inkluderades 

samtliga Sveriges Universitetssjukhus. Det totala urvalet blev därmed 28 sjukhus 

(bilaga 1). Alla sjukhus som besvarade frågeformuläret inkluderades oavsett om det 

fanns riktlinjer eller ej.  

Datainsamlingsmetod 

Författarna delade upp sjukhusen och sökte på sjukhusens hemsidor via internet efter e-

postadresser till vårdenhetschef eller person i motsvarande ställning på de utvalda 

anestesiavdelningarna. De sjukhus där det ej gick att finna e-postadress till rätt person 

ringdes växeln för att erhålla e-postadress. Alla 28 sjukhus som inkluderades i 

undersökningen fick e-post med bifogat brev samt frågeformulär (se bilaga 2 & 3). E-

post med brev och frågeformulär skickades ut till vårdenhetschefen eller person i 

motsvarande ställning på sjukhusets anestesiavdelning. Påminnelse via e-post skickades 

ut med en veckas mellanrum i fyra veckor till de som inte svarat. Enligt frågeformuläret 

önskade författarna svar via e-post.  
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Dataanalys 

Dataanalys genomfördes med en kvalitativ ansats för att beskriva riktlinjernas innehåll 

och med en kvantitativ ansats genom uppräkning av antalet anestesiavdelningar med 

och utan riktlinjer. Textmaterialet analyserades med manifest innehållsanalys inspirerat 

av Granheim & Lundman (2004). Samtliga riktlinjer lästes igenom av båda författarna 

ett flertal gånger, både individuellt och gemensamt för att få en känsla för helheten av 

det insamlade materialet och därmed öka giltigheten i analysen. Innehållet i riktlinjerna 

markerades och blev till meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

markerades var för sig för att upptäcka meningsskiljaktigheter och likheter. Detta steg i 

analysen gjordes individuellt. Diskussion fördes sedan för att uppnå samstämmighet. 

Underkategorier skapades från de meningsbärande enheterna, totalt blev det 14 

underkategorier. De underkategorierna som matchade varandra placerades under 

samma kategori. Total utformades tre huvudkategorier; Syfte och mål med riktlinjerna, 

förebygga och stödja samt arbetsmiljö (tabell 1).   

 

Tabell 1: Exempel över analysprocessen 

Meningsbärande enhet Underkategori Huvudkategori 

Tidig krishantering viktigt 

Undvika ohälsosam stress  

Hälsa 

 

Syfte och mål 

 

Lugn miljö skapas  

För stor psykisk påfrestning  

Emotionellt stöd 

Debriefing 

Förebygga och stödja 

 

ETISKA ASPEKTER 

Detta är en undersökning av utvalda akutsjukhus samt Sveriges sju universitetssjukhus 

kring riktlinjer för personalstöd efter svåra och traumatiska händelser. Inga personer 

intervjuades eller tillfrågades över medverkan varför etisk prövning inte var relevant. 

PM, brev och frågeformulär godkändes av Röda Korsets högskola innan utskick. 

Datainsamling från frågeformulären bearbetades anonymt och resultatet redovisades 

som en sammanställning där ingen enskild anestesiavdelning kunde identifieras. 

Genom att de besvarade frågeformuläret gavs godkännande till medverkan i studien.  
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RESULTAT 

Svar erhölls från 14 anestesiavdelningar av totalt 28. Sju anestesiavdelningar utav dessa 

14 erhöll avdelningsspecifika riktlinjer. De anestesiavdelningar som ej erhöll 

avdelningsspecifika riktlinjer men som ändå hade åtgärder finns presenterat i slutet av 

resultatet. Det huvudsakliga resultatet i studien bygger på de olika stödåtgärderna för 

personalstöd som fanns beskrivna i riktlinjerna. Resultatet presenteras med 

utgångspunkt från de 14 underkategorierna och de tre huvudkategorierna som framkom 

vid analysen. De tre huvudkategorierna blev; syfte och mål med riktlinjerna, förebygga 

och stödja samt arbetsmiljö (tabell 3).  

 

Tabell 3: Analysresultat 

Huvudkategorier Underkategorier 

Syfte och mål med riktlinjerna 

 

 

Hälsa  

Kunskap 

Ansvar 

Rutiner 

Utveckling 

Förebygga och stödja Avlastningssamtal 

Debriefing  

Krisstöd 

Enskilt krisstöd 

Ceremonier 

Emotionellt stöd 

Eftersnack  

Arbetsmiljö Kamratstöd 

Stödpersoner 

 

Syfte och mål med riktlinjerna 

All personal ska veta vart de ska vända sig och vad som ska göras i samband med en 

krissituation för att få till en krishantering så tidigt som möjligt. Målet är att värna om 

medarbetarens hälsa samt att undvika eller hantera ohälsosam stress. Medarbetarna ska 

ha kunskap om aktuella riktlinjer och följa dem samt veta arbetsplatsens rutiner vid 

krisstöd. Det ska tydligt framgå vem som har ansvar för vad. Arbetsgivaren ska ha 

kunskap om hur denne hanterar en krissituation. Syftet med stödåtgärderna är att de ska 

bidra till en professionell utveckling. 
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Förebygga och stödja 

Riktlinjer som finns vid omhändertagande av personal vid kritisk händelse ser olika ut. 

Målen är gemensamma, men vägen dit varierar.  

 

Emotionellt stöd och krisstöd förekom i riktlinjerna som ett sätt att hantera  

krissituationer. De drabbade fångas upp och en trygg och lugn miljö skapas. Ingen 

lämnas ensam. Vid omhändertagande bör ansvariga vara medvetna om att det finns 

många sätt att uttrycka krisreaktioner. Information om vad som inträffat, vilka som 

drabbats och hur de drabbade mår sker så tydligt och rakt som möjligt. Ingen bör gå 

hem innan mötet är avslutat. Gruppen bör prata fritt om det inträffade, ventilera känslor 

och stötta varandra. Tid och plats ska bestämmas för uppföljning. Ansvariga ska se till 

att alla har en stödperson eller anhörig hemma vid hemkomsten samt hjälp att ta sig 

hem om behov finns. Företagshälsovården bör kopplas in för psykologisk genomgång. 

Arbetet ska anpassas efter de rådande omständigheterna. De fyra V-na kan vägleda; 

Värma, Vätska, Vänlighet och Ventilation.  

 

Begreppet eftersnack framkom. Eftersnack skall hållas efter en händelse där 

påfrestningen för personalen blivit för stor. De som varit med om händelsen skall 

träffas och prata igenom det inträffade. Samtalet hålls utan särskild struktur och de som 

vill prata ska få prata. Ansvar att initiera ett eftersnack ligger på administrativ 

planeringspersonal och i samråd med operatör stannas operationsprogrammet upp. 

Skulle en akut operation komma avbryts eftersnacket. Deltagarna får köpa fikabröd och 

fakturera kliniken. Eftersnack skall alltid genomföras efter dödsfall på operation, sectio 

med komplikation, organdonation och situationer där närstående eller arbetskamrater är 

inblandade. Även situationer med hot och våld samt omskakande akut/traumalarm och 

vid övriga händelser som kan lämna starka sinnesintryck skall eftersnack ske.  

 

Behövs det vidare uppföljning och stöd planeras avlastningssamtal som ett mer 

strukturerat möte. Personal som varit inblandade i händelsen ska inte agera 

samtalsledare. Ytterligare stödinsats som används är debriefing. Det är specialutbildad 

personal som leder dessa samtal. Händelser som innebär extrema påfrestningar erbjuds 

Enskilt krisstöd. En anestesiavdelning hade riktlinjer om debriefinggrupp på åtta till tio 

personer. Kompetenskraven på dessa är att de ska vara undersköterskor, sjuksköterskor 

eller läkare som arbetar inom anestesi- och operationsspecialiteten. Gruppens 
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medlemmar har alla gått utbildning för att kunna verka som debriefingledare i syfte att 

säkerställa kompetensen inom ansvarsområdet. Debriefing erbjuds dygnet runt vid 

behov och samtalen utförs alltid av två medlemmar ur debriefinggruppen. Vid behov 

erbjuds även avlastningssamtal. Engagemang i debriefinggruppen genererar ett 

lönepåslag. 

 

Andra stödinsatser som framkom var kamratstöd (se nedan) och ceremonier. 

Ceremonier är viktiga efter händelser som medfört förlust och sorg. De beskrivs som 

en minnesstund eller en stund för reflektion med tända ljus och eventuell musik.  

Arbetsmiljö 

Stödpersoner och kamratstöd används för att stärka den psykosociala arbetsmiljön och 

bidra till en ökad arbetstillfredställelse. På två anestesiavdelningar hade 

kamratstödjarna fått en endagsutbildning och dessutom gått utbildning i 

avlastningssamtal för att kunna fungera som samtalsledare. Tystnadsplikt gäller alltid. 

Kamratstödjarna är ett stöd för personalen, de ska vid krissituationer tidigt starta 

hjälpinsatser, vid behov uppdatera riktlinjerna för krisstöd samt ha kontakt med 

långlediga och sjukskrivna. 

Anestesiavdelningar utan riktlinjer 

Tre anestesiavdelningar hade inga uttalade riktlinjer, dock hade de rutiner för hantering 

efter en kritisk händelse. Detta skedde ej rutinmässigt utan endast vid en uttalad önskan 

från personalen.  Om personalen önskar erbjuds samtal som sker tillsammans med de 

som varit involverade i händelsen. Sjukhuskyrkan bistår med hjälp vid behov. 

Arbetsgruppen samlas efter en händelse för att samtala kring det som skett. Vem som 

initierar till detta är inte specificerat. Operatören i operationslaget är med och det 

operationslag som varit involverat tas ur produktion för detta. Resurspersonal används 

om behov finns. En anestesiavdelning hade inga avdelningsspecifika riktlinjer, utan 

använder sig av den sjukhusövergripande katastrofplanen, dock enbart då en extrem 

traumatisk händelse inträffat. Tre anestesiavdelningar hade inga riktlinjer och inga 

rutiner för hantering efter en kritisk händelse. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) kontaktades i syfte att få fram 

kontaktuppgifter till vårdenhetschef eller person i motsvarande ställning på 

anestesiavdelningar i Sverige. Svaret författarna fick var att någon sådan lista fanns ej 

och sökning påbörjades på internet. I Medicinsk access (2011) listades de 20 bästa 

akutsjukhusen av totalt 48 stycken. Författarna ville med studien få ett nationellt 

perspektiv. Sjukhusen på listan i Medicinsk access (2011) var representerade 

nationellt från norra till södra Sverige varav den listan valdes till urvalet.  

En totalundersökning av Sveriges anestesiavdelningar hade förmodligen gett ett 

tillförlitligare resultat, men på grund av tidsbegränsningen valde författarna att 

begränsa sitt urval då förhoppningen om en god svarsfrekvens väntades. 

En svaghet som studien uppvisar är att svarsfrekvensen var låg då endast 14 

anestesiavdelningar svarade. Fyra gånger skickades påminnelser ut till de som inte 

svarat vilket kan ha medfört en viss uttröttbarhet. Cape (2009) menar att det finns en 

risk att personer upplever en uttröttbarhet på enkäter/frågeformulär relaterat till att 

många företag skickar ut dessa regelbundet. I vissa fall kan det leda till att e-post inte 

ens öppnas när det framkommer att det är enkät/frågeformulär. Studien tog även upp 

att internetbaserade undersökningar gav mer uttröttbarhet. Med detta som underlag 

hade det antagligen varit bättre med en personlig kontakt i form av ett telefonsamtal. 

En annan orsak till den relativt låga svarsfrekvensen kunde vara att 

anestesiavdelningar använder sjukhusövergripande dokument och därför inte 

utarbetar egna. Då den insamlade datamängden föreföll mycket lägre än förväntat, 

kan detta ha påverkat studiens giltighet (Bryman, 2011; Krippendorff, 2004)  

Frågeformuläret innehöll endast två frågor där den ena var en ja/nej fråga och fråga 

två var en följdfråga. Detta gav en förhoppning om att respondenterna skulle ta sig tid 

att svara. Formuläret skickades via e-post då det är ett dagligt arbetsredskap och ett 

enkelt sätt att kommunicera på. Trost (2007) menar att följebrev kan fånga 

respondenternas intresse ytterligare, varav ett sådant bifogades till frågeformuläret 
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(Bilaga 2). Frågeformuläret konstruerades utifrån kartläggningens syfte. Ingen 

tolkning kunde ske av varken frågorna eller svarsalternativen (Olsson & Sörensen, 

2007).  

Författarna granskade riktlinjerna med inspiration av Granheim och Lundmans (2004) 

manifesta innehållsanalys. Manifest innehållsanalys valdes då författarna ville ha 

fram det synliga och uppenbara i riktlinjerna och inte tolkningen. Granheim och 

Lundman (2004) menar även att det är svårt att bara gå rakt fram i processen. Att gå 

emellan stegen är vanligt förekommande. Det mest kritiska momentet i processen är 

att välja de meningsbärande enheterna. Dock var författarna samstämmiga om att 

dessa skulle vara utifrån riktlinjerna så i detta arbete utgjorde det ingen svårighet.          

En svaghet visade sig vara att det var svårt att följa deras analys då riktlinjerna var 

kortfattade och rent faktabaserade. En annan analysmetod hade kanske varit ett bättre 

val för denna undersökning. Holsti (1969) talar inte om kondensering i sin 

innehållsanalys, utan går direkt till kategorisering från de meningsbärande enheterna. 

Detta är vad författarna i denna studie gjorde. Efterhand skulle studiens analysmetod 

kunnat vara av Holsti (1969) istället för att inspireras av Granheim och Lundman 

(2004). 

En annan svårighet som uppstod vid analysen av riktlinjerna var att de olika 

stödåtgärderna hade liknande innebörd, men namngavs olika till exempel krisstöd och 

emotionellt stöd som också även kunde jämföras med avlastningssamtal och debriefing. 

Detta verkar tyda på en avsaknad av enhetlig terminologi för olika former av 

personalstöd som används på sjukhus i Sverige. 

Tillförlitligheten i studien ökades genom att riktlinjerna lästes igenom upprepade 

gånger både individuellt och sedan tillsammans, detta för att inte låta vår förförståelse 

påverka. Författarna var samstämmiga vid de två individuella dataanalyserna vilket 

ytterligare stödjer studiens tillförlitlighet. 

De olika riktlinjernas innehåll föreföll likvärdiga, vilket innebar en ökad 

överförbarhet. Om ett nationellt urval hade valts så hade den överförbarheten kunnat 

stödjas ytterligare (Krippendorff, 2004; Polit & Beck 2012).  
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Resultatdiskussion 

Endast hälften av de anestesiavdelningar som medverkade i studien tillhandahöll 

riktlinjer. Detta bekräftade författarnas förförståelse att det saknades tillfredsställande 

riktlinjer kring omhändertagande av personal, trots arbetsgivarens skyldighet att erhålla 

utarbetade riktlinjer för personalstöd (AFS 1999:7). Svarsfrekvensen blev relativt låg 

vilket kan ha påverkat resultatet så till vida att studien kan ha gått miste om 

utarbetade och lärorika riktlinjer. Ett nationellt perspektiv blev inte heller möjligt på 

grund av den låga svarsfrekvensen. 

I den gruppen där riktlinjer saknades, hade tre anestesiavdelningar rutiner hur de skulle 

tillgodose personalstöd. Dessa anestesiavdelningar kunde erbjuda stöd efter kritiska 

händelser, men detta skedde ej rutinmässigt utan enbart på den anställdes begäran. En 

anestesiavdelning hade inga avdelningsspecifika riktlinjer utan använde sig av den 

sjukhusövergripande katastrofplanen vid extrema oförutsedda händelser. Eftersom ett 

flertal studier (Donnely, 2011; Koshy et al., 2011; Jonsson et. al., 2004; Agorastos et 

al., 2011; Kroon, 2001; Laposa et al., 2003; Regel, 2007; Riad, Mansour & Moussa, 

2011) påpekat vikten med personalstöd för att undvika negativ stress, utbrändhet och 

sjukfrånvaro, var den förekomna avsaknaden av utarbetade riktlinjer kring personalstöd 

anmärkningsvärt. 

 

Betydelsen av personalstöd efter kritiska och traumatiska händelser på 

akutmottagningar och inom den prehospitala verksamheten fanns beskrivet i ett flertal 

studier (Agorastos et al., 2011; Kroon, 2001; Laposa et al., 2003; Regel, 2007), dock 

fanns få studier från den anestesiologiska verksamheten. Detta kan bero på att 

anestesipersonal ofta blir involverade i kritiska händelser som konsulter exempelvis 

vid akutlarm till någon annan avdelning. Den avdelning som larmat initierar då till 

debriefing vilket gör att vikten av personalstöd kanske inte är tillräckligt belyst på 

anestesiavdelningar. Anestesipersonal blir dock i stort sett dagligen involverade i 

kritiska och traumatiska händelser (Larsson, Rosenqvist & Holmström 2007). 

Studiens författare funderar på om detta skulle kunna betyda att det är ett problem 

som behöver uppmärksammas ytterligare. Det vill säga att behovet av organiserat 

stöd och samarbete avdelningar i mellan efter oväntade händelser kan vara större än 

vad som finns tillgängligt.  
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Det fanns få publicerade studier om kamratstöd, ceremonier, eftersnack, enskilt krisstöd 

och avlastningssamtal. Mycket av begreppen var inte särskriven, vilket försvårade 

jämförelsen av aktuell forskning med de olika stödåtgärderna som framkom i 

riktlinjerna. Exempelvis liknade informell debriefing och avlastningssamtal varandra då 

det beskrevs som ett ganska kort mötestillfälle i akut anslutning till den kritiska 

händelsen (Kroon, 2001; Andersson et al., 2000). Kroon (2001) definierar 

avlastningssamtal som defusing och menar att det är samma sak som informell 

debriefing. Även i de riktlinjer som erhölls från anestesiavdelningarna fanns det ingen 

enhetlig terminologi för stödåtgärder med samma innehåll och tillvägagångssätt. Detta 

förekom som en stor svårighet vid analysen och jämförelsen av studiens resultat med 

aktuell forskning. En annan svårighet som framkom var att begreppet debriefing 

används slentrianmässigt. Det vill säga att formell, strukturerad debriefing sällan 

används, men ute på avdelningar används det ordet för exempelvis eftersnack. Om 

detta beror på okunskap är oklart, men begreppet debriefing ter sig vedertaget att 

använda när samtal av olika former efter kritiska eller negativa händelser ska ske. 

 

Anmärkningsvärt var att i endast tre riktlinjer beskrevs syfte och mål. Författarna 

anser att det skulle underlätta för personalen att ta till sig det som står och att inse 

betydelsen av att genomföra dessa stödåtgärder om det finns kunskap om varför 

åtgärderna är viktiga. Keene, Hutton, Hall, och Rushton (2010) undersökte hur 

sjukvårdspersonal som arbetade med svårt sjuka barn hanterade sin sorg efter ett barns 

bortgång. Där fanns olika personalstödsåtgärder beskrivna. De fann att förståelsen 

ökade för varför de skulle genomföra dessa interventioner när de fick tillfälle att 

reflektera tillsammans med sina kollegor och fann ett syfte samt ett gemensamt mål.  

Tydliga syften och mål kan medverka till personalengagemang och lyfta fram 

betydelsen av reflektion. Att förstå varför de ska ventilera en oförutsedd händelse. 

Möjligheten att få ventilera sina känslor och erfarenheter ter sig som en fördel och en 

vinst för alla parter och borde vara en del i det dagliga arbetet. 

 

En tidig krishantering och tydliga rutiner för personalstöd var ytterligare ett syfte och 

mål med anestesiavdelningarnas riktlinjer för att undvika ohälsosam stress, vilket stöds 

av Larsson et al., (1998); Jonsson och Segesten (2004); Donnelly (2012); Kornhaber 

och Wilson (2011).  De menar att det ska finnas rutiner för krishantering och de 

påpekar vikten av att sätta in krishantering i ett så tidigt skede som möjligt. Risken 
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finns annars att personalen bär på tunga emotionella bördor, vilket efter en tid kan 

skapa ohälsa. Antai-Otong (2001); Zigmont, Kappus och Sudikoff (2011) beskrev att 

debriefing kan främja hälsa hos personalen genom att förebygga negativ stress. 

Personalen får vid debriefing diskutera svåra händelser och tillsammans stötta varandra, 

hjälpas åt att bearbeta det som hänt för att kunna gå vidare. Det har visat sig ha en 

positiv effekt på hälsan. Detta stödjer resultatet då riktlinjerna hade som syfte och mål 

att undvika ohälsosam stress och att främja personalens hälsa. Riktlinjerna visade på att 

ett öppet samtalsforum där allt kan sägas och inget är för banalt var av stor vikt.  Arbete 

i ett öppet klimat där kollegor emellan kan prata om händelser som inträffat verkar 

därmed vara av stor betydelse. Egentligen ter det sig oviktigt hur dessa forum ser ut, 

utan mer att det finns något att ta till om behovet skulle uppstå. 

 

Personalutveckling och kunskap framkom som syfte och mål, vilket också påpekades 

i en studie av Zigmont, Kappus och Sudikoff (2011) som säger att debriefing är 

värdefullt för erfarenhet och kunskapsutveckling. Även Overstreet (2010) menar att 

sjuksköterskor både noviser och experter utvecklas professionellt av debriefing. Olika 

former av debriefing kan användas i utbildningssyfte för studenter, men även för att 

kunna se en mening i att reflektera över sina handlingar enligt Cant och Cooper (2011). 

De anestesiavdelningar som tillhandahöll riktlinjer kring detta menar att reflektion kan 

vara ett tillfälle att lära sig av en händelse för att kunna utveckla både personal och 

verksamhet. Studiens författare anser att det ter sig viktigt att förstå att allas synpunkter 

och åsikter är viktiga. En novis nyfikna ögon kan se saker ur ett annat perspektiv och 

öppna upp för nya arbetssätt. Dock är det också viktigt att lyssna till de mer erfarna som 

har en ovärderlig kunskap. Detta indikerar på att alla i en arbetsgrupp behövs för att 

skapa en bra dynamik och förståelse.  

 

Avlastningssamtal var den vanligaste stödåtgärden, den förekom i fem av sju riktlinjer. 

Debriefing och krisstöd förekom i två av sju riktlinjer. En anestesiavdelnings riktlinjer 

utmärktes med avseende på att samtliga åtgärder för personalstöd som finns presenterat 

i resultatet var inkluderat. Eftersnack, enskilt krisstöd samt emotionellt stöd och 

ceremonier förekom enbart hos den anestesiavdelningen. Deras riktlinjer gav en känsla 

av ett stort personalengagemang och att personalens hälsa prioreteras. De olika 

stödåtgärderna är tydligt beskrivna och syfte och mål finns med. Deras riktlinjer kring 
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personalstöd är exemplariskt och något som borde finnas på alla avdelningar där 

personal utsätts för traumatiska händelser. 

Åtgärderna för personalstöd var samstämmiga i flera riktlinjer. Att få prata fritt, 

känna sig trygg i gruppen och ha kunskap om vart personalen kan vända sig var några 

åtgärder som framkom vilket stöds av Knobler., Nachshoni., Jaffe., Peretz., och 

Yehuda (2007). Collins och Long (2003) som i sin forskning fann att personal som 

arbetar med traumasituationer kan få en negativ påverkan på hälsan. Detta kan utlösa 

stress sekundärt till den traumatiska händelsen. De fann det nödvändigt med 

fortlöpande utbildning och personalstöd för att uppnå de positiva effekterna med att 

arbeta med traumapatienter. Deltagarna i studien ansåg också att det var viktigt med 

humor i arbetsgruppen. Vissa situationer i deras arbetsvardag kunde de uppleva var helt 

bisarra och overkliga, och ett gott skratt med sina kollegor mitt i allt elände hade då en 

positiv effekt. Collins och Long (2003) kom även fram till att det viktigaste var att 

känna emotionellt stöd från arbetsgivaren, men också kollegor emellan efter en 

traumatisk händelse. Det kan jämföras med resultatet i denna studie, då emotionellt stöd 

framkom som en riktlinje. Författarna i studien anser att det är av stor betydelse att 

känna emotionellt stöd från arbetsgivare men även kollegor emellan för att tillsammans 

orka sig vidare när en tragedi slår till. Gemenskap och trygghet mellan kollegor och till 

chefer är en förutsättning. Papaspyros, Javangula, Adluri, och O`Regan (2010) 

genomförde en studie på ett sjukhus i USA, där debriefing användes på 

operationssalen för att reflektera över händelser tillsammans, vilket kan likställas med 

eftersnack som framkom som en stödåtgärd i en riktlinje. Eftersnack skulle kunna 

vara ett lätt verktyg att använda i det dagliga arbetet på alla anestesiavdelningar för att 

främja arbetstillfredställelsen och gemenskapen.  

 

Inom polisverksamheten i Sverige används personalstöd i akutskede när någonting 

traumatiskt inträffat. Avlastningssamtal, debriefing samt kamratstöd och krisstöd är de 

olika stödåtgärderna som förekommer. De använder sig även av professionellt 

samtalsstöd, som är till för de som drabbats av en djupare kris och behöver extra stöd 

(Skarin & Nymark, 2010). Riktlinjerna från anestesiavdelningar kan jämnföras med 

deras, då avlastningssamtal, debriefing, kamratstöd och krisstöd framkom som 

personalstöd vid traumatiska händelser. Polisens användande av professionellt 

samtalsstöd (a.a) kan likställas med enskilt krisstöd som framkom i 

anestesiavdelningarnas riktlinjer. 
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Gemensamt för befintliga riktlinjer i resultatet var att de alla innehöll någon form av 

psykosocialt stöd för att skapa en bra arbetsmiljö. Detta stöds av Koshy et al. (2011) 

och Jonsson et al. (2004) som kom fram till att kommunikation och psykosocialt stöd 

medarbetare emellan var viktigt för att främja en bra arbetsmiljö. Hobfoll et al., 

(2007) har visat att det finns fem aspekter viktiga att beakta efter en kritisk händelse. 

Dessa var att etablera trygghet, förbli lugn, stärka ens egna och andras självkänsla, 

återgå till ens social nätverk samt att känna hopp.  

 

Antai-Otong (2001) kom fram till i sin studie att debriefing hade stort värde för 

arbetsmiljön, då trygghet och gemenskap skapades. Detta ger stöd åt resultatet då det 

framkom att debriefing används för att främja arbetsmiljön. Perry (2005) intervjuade 

anestesisjuksköterskor och fann att de hade en psykisk påfrestande arbetsmiljö. De 

upplevde brist på personalstöd från arbetsgivaren, vilket skulle kunna appliceras på 

studiens resultat där förvånansvärt få tillhandahöll avdelningsspecifika riktlinjer. 

Detta kan även likställas med uppfattningen författarna erhöll från 

anestesisjuksköterskorna på den verksamhetsförlagda utbildning, då de uttryckte 

avsaknad av stöd från arbetsgivaren.  

 

Hos de som hade riktlinjer så fanns det beskrivet att vid stor psykisk påfrestande 

arbetsmiljö så ska stödinsatser sättas in. Psykisk påfrestande arbetsmiljö är subjektivt 

och det är viktigt att påpeka det för att alla ska kunna känna sig tagna på allvar.  Även 

Tuvesson, Wann-Hansson och Eklund (2011) pratar om psykosocial arbetsmiljö. Det 

är en förutsättning att ha en bra organisation, bra ledarskap samt stödpersoner för att 

kunna skapa en bra arbetsmiljö. Stödpersoner i form av kamratstödjare och en bra 

psykosocial arbetsmiljö framkom i riktlinjerna. Stödpersoner kan vara till hjälp för att 

finna trygghet och lugn i arbetet för personalen. Att ha vetskap om att det finns 

medarbetare personalen har förtroende för och som de kan vända sig till kan göra en 

tung arbetsdag lättare att uthärda. Det visar även på arbetsgivarens ansvartagande 

gällande personalens hälsa och främjande av en god arbetsmiljö.  

Slutsats 

Ungefär hälften av de anestesiavdelningarna som erhöll frågeformulär valde att inte 

medverka i studien. Lagar och föreskrifter säger att arbetsgivaren ska tillhandahålla 
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riktlinjer för personalstöd, trots detta var det endast sju av 14 anestesiavdelningar som 

hade utarbetade riktlinjer. Utbrändhet hos personal och en högre personalomsättning 

skulle kunna bero på bristande personalstöd. Slutligen så behövs det tydligt utarbetade 

riktlinjer samt uppdatering av befintliga riktlinjer för att uppnå en tillfredställande 

psykosocial arbetsmiljö med hälsa och arbetsglädje hos personalen.   

Klinisk betydelse 

Undersökningen belyser anestesiavdelningars riktlinjer samt brist på riktlinjer för 

personalstöd.  Författarnas förhoppning är att denna undersökning ska vara till stöd för 

kliniker, oavsett verksamhetsområde, att utarbeta eller uppdatera riktlinjer för 

personalstöd efter kritiska och traumatiska händelser. 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Det hade varit intressant med en nationell totalundersökning och även jämföra Norden 

med Sverige. Undersökning mellan privata aktörer och Landstingen, finns det någon 

skillnad/likhet? Studera hur riktlinjerna fungerar i praktiken, där intervjuer med de 

anställda vore intressant.  
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Bilaga 2: Deltagarinformation 

 
 

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi 

vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: En kartläggning över anestesiavdelningars riktlinjer 

för handledning och bearbetning av personal efter svåra och traumatiska händelser 

 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en undersökning angående handledning och 

bearbetning av personal efter svåra och traumatiska händelser. 

   

Frågeformuläret innehåller två frågor och tar ca 20 minuter att besvara.  

 

Dina svar/resultat/dokument kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form 

där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till oss (se nedan).  

 

Stockholm   

 

 

Studentens namn: Mia Larsson  Studentens namn: Li Gärtner 

E-post: Mia_sylvia@hotmail.com  E-post: li.gartner@hotmail.com

  

    

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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Bilaga 3: Frågeformulär 

Frågeformulär 

Finns det riktlinjer på er anestesiavdelning angående rutiner för handledning och 

bearbetning av personal efter svåra och traumatiska händelser?  

Svar:  

 

Om inga riktlinjer finns hur hanteras då handledning och bearbetning av personal efter 

svåra och traumatiska händelser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi önskar ta del av eventuella riktlinjer i vår kartläggning, vänligen bifoga dessa 

via e-post 

 


