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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Akutsjukvården har genomgått stora förändringar de senaste decennierna vilket 

inneburit att kraven på sjuksköterskan höjts. Den kliniskt verksamma sjusköterskan inom 

akutsjukvård utsätts dagligen i sitt arbete för påfrestande händelser och stress. Vissa av dessa 

händelser kan upplevas som särskilt påfrestande och kan föranleda krisstöd i olika former.  
För att motverka stressrelaterade resttillstånd kan olika former av krisstöd nyttjas. 

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga vad sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever 

som en särskilt påfrestande händelse, hur ofta det förekommer och vilken typ av krisstöd som 

erbjöds. Studien undersökte även om omvårdandsarbetet påverkades samt arbetsledningens 

inställning till krisstöd och om sjuksköterskorna ansåg att det kunde förbättras.  

Metod: En kvantitativ enkät med kvalitativa inslag valdes som datainsamlingsmetod.         

198 enkäter skickades ut till sjuksköterskor vid ambulansen och två akutmottagningar i ett län 

i Mellansverige.100 enkäter kom in, svarsfrekvensen blev 51 %. En enklare form av 

innehållsanalys med deskriptivt anslag användes som analysmetod. 

Resultat: 55 % av sjuksköterskorna inom akutsjukvård har upplevt behov av krisstöd p.g.a. 

händelser relaterade till arbetet. Resultatet visar att ett flertal situationer upplevs som särskilt 

påfrestande händelser. De i särklass två mest angivna händelserna inkluderar situationer med 

barn och unga människor. Resultatet visar att behovet av krisstöd har starkt samband med 

antal yrkesverksamma år genom att behovet ökar beroende på hur länge personerna arbetet. 
Socialt stöd från kollegor s.k. kamratstöd var den stödform som respondenterna föredrog mest 

efter en påfrestande händelse. 

Slutsats: Särskilt påfrestande händelser hos sjuksköterskor inom akutsjukvård är vanligt 

förekommande, behovet av krisstöd är starkt sammankopplat med antal yrkesverksamma år. 

Ingen större skillnad mellan män och kvinnor förekom. Detta till trots förekom det sällan 

svårigheter att utföra omvårdnadsarbete efter en påfrestande händelse. Kollegialt stöd ansågs 

vara det bästa stödet. 

Nyckelord: Akutsjukvård, krisstöd, sjuksköterskor, särskilt påfrestande händelser, 

upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

Background: Emergency medical care has undergone major changes in recent decades which 

have led to increased demands on nurses. The clinically active registered nurses in emergency 

care are daily exposed to stressful events and stress in their work. Some of these events can be 

experienced as particularly stressful and can lead to need for crisis support in various forms. 

To counteract stress related sequelae, various forms of emergency support is used. 

Objective: The aim of the study was to identify what nurses in emergency care experience as 

a particularly stressful event, how often it occurs and what type of crisis support that was 

offered. The study also examined whether the nursing practical was affected and the employer 

approach to crisis support and the nurses thought that it could be improved. 

Method: A quantitative survey with qualitative elements was chosen as a data collection 

method. 198 questionnaires were sent to nurses in the ambulance and two emergency 

departments in a county in Sweden.100 questionnaires were received, the response rate was 

51%. A simpler form of content analysis with descriptive appropriation was used for data 

analysis. 

Results: 55% of nurses in emergency care have been in need of crisis support due to events 

related to the work. The result showed that several situations experienced as particularly 

stressful events. By far the two most mentioned events include situations with children and 

young people. The result shows that the need for crisis support was strongly associated with 

number of years worked, the need was greater the longer they worked. Social support from 

colleagues was the assistance that respondents preferred after a stressful event. 

Conclusion: Particularly stressful events for nurses in emergency care are common, the need 

for crisis support is strongly linked with number of years in the profession. No significant 

difference between men and women were present. It was rarely difficult to perform nursing 

work after a stressful event. Social support from colleagues was considered to be the best 

support. 

Keywords: Crisis support ,emergency care, nurses, experiences, stressfull events. 
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Inledning  
 

Akutsjukvård kan beskrivas som ett akut omhändertagande utan tidsfördröjning av en skadad 

eller sjuk individ. Omhändertagandet kan ske utanför sjukhuset, i en bostad, 

olycksplats/insjuknande plats, (Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS], 1994). På ett 

sjukhus sker i regel det akuta omhändertagandet vid en akutmottagning. Vård innan sjukhus 

s.k. prehospital sjukvård definieras av Socialstyrelsen som den vård som hälso- och 

sjukvårdspersonal snabbt skall kunna ombesörjas utanför ett sjukhus med hjälp av medicinska 

insatser, denna typ av vård utförs i Sverige av ambulanspersonal (SOSFS 2005:13). 

Ambulanssjukvården har gått från att vara en organisation som enbart snabbt skulle 

transportera den sjuka eller skadade patienten till att redan vid första kontakten med patienten 

kunna ge lämplig högkvalificerad behandling. Detta har medfört att kraven på 

ambulanspersonal har höjts, numera är det sjuksköterskor som är den dominerande 

yrkesgruppen till skillnad mot förr då ambulanssjukvårdare var den i särklass vanligaste 

yrkeskategorin (Suserud & Haljamäe 1999). Även vården vid Sveriges akutmottagningar har 

genomgått stora förändringar de senaste decennierna, en av det två stora förändringarna är 

införandet av triage och lean-system. Att arbeta som sjuksköterska inom akutsjukvård är ett 

spännande, givande och utvecklade arbete där ingen arbetsdag är den andra lik. Känslan att få 

ingå i ett team som verkligen gör skillnad för den svårt sjuka patienten upplever många 

sjuksköterskor som ett av yrkets mest stimulerande inslag (Dal Pai & Lautert, 2008). 

Samtidigt utgör sjuksköterskor den yrkeskategori inom hälso- och sjukvården som är mest 

utsatt för arbetsrelaterad stress, sjusköterskor som arbetar inom akutsjukvård är särskilt utsatta 

(Gholamzadeh & Sharif. 2011). Författarna till detta arbete är båda kliniskt verksamma som 

sjuksköterskor inom ambulans och akutmottagning och har under sitt arbete kommit i kontakt 

med ovanstående fenomen och därför valt att göra denna studie. I följande studie har 

författarna valt att använda begreppet akutsjukvård som ett samlingsord som inkluderar 

sjuksköterskor verksamma inom akutmottagningar och ambulanssjukvård.    
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Bakgrund 

Arbetssituationen inom akutsjukvård 
 

Det finns både likheter och skillnader i arbetet som sjuksköterska vid ambulanssjukvården 

och akutmottagningar. Gemensamt är att patientvården följer i förväg fastställda rutiner och 

riktlinjer, likt en process. Eriksson, (2000) beskriver i sin forskning vårdprocessmodellen som 

ett verktyg som ska underlätta att strukturera omvårdnaden av patienten. Modellen börjar med 

bedömning och datainsamling, analys av insamlad data och planering. Efter detta tar 

planering och prioritering av vårdområden vid. Det själva praktiska vårdarbetet beskrivs som 

vårdhandlingar och vårdaktiviteter där handlingarna är den förändring man vill åstadkomma 

och aktiviteten det vårdaren gör för att åstadkomma detta.                                                      

Vårdarbetet skall präglas av ett etiskt förhållningssätt där sjuksköterskan möter patienten som 

en unik individ med individuella behov. Patientens och anhörigas integritet och värdighet 

måste hela tiden värnas, detta är viktigt vid omhändertagande i offentlig miljö och i 

situationer där utrymme för enskildhet är begränsat t.ex. en bedömningsenhet vid en 

akutmottagning (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010; 2012). Sjuksköterskan måste 

hela tiden ha handlingsberedskap för snabbt uppkomna akuta situationer och ha förmåga att 

kunna prioritera vilken patient som är i behov av vård först (Beuran, Paun, Gaspar, Vartic, 

Hostiuc, Chiotoroiu, Negoi, 2012).                                                                                                     

Den kanske mest påtagliga skillnaden mellan att arbeta som sjuksköterska vid en 

akutmottagning jämfört med ambulanssjukvården är vårdmiljön och resurstillgången. 

Sjuksköterskan inom ambulanssjukvård möter ofta patienten i dennes hem eller på någon 

offentlig plats, den offentliga platsen kan vara belägen så väl inomhus som utomhus. Oavsett 

ljus förhållanden och väder måste den prehospitalt verksamma sjuksköterskan utföra sitt 

arbete. Beträffande resurser så har sjuksköterskan vid akutmottagningen alltid fler kollegor, 

både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som kan biträda i vården av patienten (Bruce 

& Suserud, 2005). Den verksamma sjuksköterskan inom ambulanssjukvården har ibland bara 

sig själv och sin kollega att förlita sig på, givetvis kan man begära assistans av flera 

ambulanser men sjuksköterskan måste vara beredd på att lösa uppgiften enskilt tillsammans 

med kollegan (SSF, 2012; Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson, Suserud, 

2005).  

Påfrestande händelser inom akutsjukvård 

 

Arbetet inom akutsjukvård innebär att sjusköterskan i sitt dagliga arbete utsätts för 

påfrestande händelser och stress (Ross-Adjie, Leslie, Gillman, 2007). Någon entydig 

definition på vad en påfrestande händelse eller vad stress är finns inte, den amerikanska 

professorn i katastrofmedicin Jeffrey Mitchell myntade redan år 1983 begreppet kritisk 

händelse. Mitchell menar att en kritisk händelse är varje situation där personal inom 

akutsjukvård upplever ovanligt starka känslomässiga reaktioner vilka har potential att störa 

deras förmåga att fungera antingen initialt eller senare (Mitchell, 1983; Klee & Renner, 2012).  

Det är inte alltid självklart att identifiera vad en kritisk händelse är då varje drabbad individ 

har en egen tolkning av vad som i den unika situationen påverkar han eller henne, gemensamt 

är dock att den berörda personen har mycket svårt att hantera det känslomässigt. 
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När ambulanspersonal själva fick beskriva sin definition av en kritisk händelse överensstämde 

den väldigt väl med Mitchells definition (Halpern, Gurevich, Schwartz, Brazeau, 2009). 

De situationer som professionell vårdpersonal vanligtvis upplever som särskilt påfrestande i 

fallande ordning innefattar spädbarnsdöd, olyckor med barn och unga människor, 

masskadeplats, patienter med svåra brännskador, patienter med traumatiska skador och skador 

härleda från våldsbrott och självmord, situationer där vårdaren har en relation eller kan 

identifiera sig med patienten eller dennes anhöriga samt oförväntade och snabba förändringar 

av patientens tillstånd (Regehr, Goldberg, Hughes, 2002; Halpern m.fl. 2009.  

I denna uppsats har författarna valt att använda definitionen "särskilt påfrestande händelse" 

framför Mitchells (1983) beskrivning "kritisk händelse". Författarna är av uppfattningen att 

begreppet kritisk har ett stort mått av förförståelse i sig och lätt kan misstolkas till att endast 

innefatta situationer där patienten/patienterna är eller befaras bli kritiskt sjuka.   

Inte heller stress har någon allmänt vedertagen definition utan används på många olika sätt i 

vetenskapliga sammanhang. I forskarvärlden råder det enighet om att psykologisk stress och 

förmågan att hantera denna och anpassa sig till svåra eller ansträngande situationer är en 

nödvändighet i människans liv. Med hjälp av erfarenheter lär människan sig att klara av olika 

effekter av kortvarig ökad stressbelastning, en för hög stressbelastning kan dock orsaka 

problem i den akuta situationen och även längre fram i form av ackumulerad stress.   

Normal och tillfälligt ökad stressbelastning har ingen negativ inverkan på en i övrigt frisk 

individ, majoriteten av befolkningen har kapacitet att klarar av även svåra pressande 

situationer. Däremot utgör den ackumulerande stressen en betydande riskfaktor för 

utvecklandet av psykiatriska och psykosomatiska sjukdomstillstånd 

(Stressforskningsinstitutet, 2012).  

 

Inom stressforskningen har den ungersk-kanadensiske fysiologi-professorn Hans Selyes 

stressteori fått stort genomslag och anses fortfarande, trots att den presenterades redan år 1936 

i många avseende som banbrytande. Selye (1976) menar att stress är en fysiologisk reaktion 

på ett stimulus som kan utgöra både en utmaning och ett hot, d.v.s. en reaktion på både 

positiva och negativa situationer. De yttre faktorer som framkallar denna reaktion benämns 

som stressorer och kan vara fysiska, psykologiska eller sociala.  

Människors reaktioner på ett och samma stress stimuli är unikt men Selye (1976)  menar ändå 

att det finns ett gemensamt bestämt mönster i alla dessa olika reaktioner som han benämner 

General Adaptation Syndrome (GAS) på svenska ofta översatt till allmänna 

anpassningssyndromet. 

Syndromet innehåller tre faser, först inträder alarmfasen, med en rad fysiologiska 

förändringar, finns stressorerna kvar övergår individen i fas två, motståndsfasen, 

stresshormonerna ligger då fortfarande kvar på en hög nivå, under denna fas kan 

stressreaktionen reduceras eller helt gå i regress. Är dock stressorerna för kraftfulla övergår 

individen i fas tre, utmattningsfasen med vilket menas att kroppens försvar inte längre kan 

hantera kraven utan stressymptom uppstår och potentiellt ökad risk för sjukdom (Åborg, 

2001; Selye, 1976).  De kraftfulla stressorer som uppstår under denna tredje fas har starkt 

anknytning till det som inom forskningen benämns som traumatisk stress, denna stress är en 

effekt av ett psykiskt trauma eller en påtaglig fara för livet. Typen av trauma och tiden 

individen exponeras spelar stor roll för om vederbörande senare utvecklar ett stressrelaterat 

tillstånd (Yadollahie & Javidi, 2011).  
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Konsekvenser av att arbeta med särskilt påfrestande händelser  

 

I äldre klassificeringssystem beskrivs många gånger traumarelaterade psykiatriska diagnoser 

även kallat psykiskt trauma som akut krisreaktion, fördröjd krisreaktion och krisreaktion-

ospecificerat. Även om terminologin skiljer dessa definitioner åt så har de en sak gemensamt, 

samtliga representerar en reaktion på överväldigande traumatisk stress (Johannesson-Berg, , 

Lundin, Michel, 2006).  

De eventuella störningar och syndrom som professionell vårdpersonal kan drabbas av efter att 

ha utsatts för en särskilt påfrestande händelse kan klassificeras med hjälp av kriterier i DSM-

IV-systemet (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som ges ut av American 

Psychiatric Association (APA) (Spitzer, Levy, Miller, Rollnick, Sheafor, Charles, Pedersen 

2012).  

Stressrelaterade tillstånd  
 

Akut stressreaktion (ASR) kan beskrivas som en mycket stark normal psykisk reaktion på 

onormal traumatisk belastning. Utmärkande är att individen varit utsatt för exceptionell 

psyksikt belastning och att symtomen kommer efter en till två timmar. Vanliga symtom är 

ilska, aggression skiftande med desperation eller hopplöshet.                                                                                                    

Upphör inte symtomen inom två till tre dagar kan detta vara ett tecken på att individen 

utvecklat posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Diagnosen PTSD får dock inte fastsällas 

förens efter en månad enligt DSM-IV riktlinjer, innan det skall diagnosen akut stressyndrom 

(ASD) användas (Johannesson et al. 2006).  

                                                                                                                                        

Akut stressyndrom (ASD) kännetecknas av att individen ständigt återupplever den utlösande 

händelsen via tankar, drömmar eller snabba ögonblicksbilder ofta benämnt som "flashbacks". 

Förutom de symtom som uppstår vid ASR får individen ett undvikande beteende mot sin 

omgivning och undviker all form av stimuli som påminner om händelsen. Detta inkluderar allt 

från känslor, samtal, aktiviteter, platser och människor, samtidigt som detta inträder 

överdriven vaksamhet och överspändhet. Detta ger i sin tur upphov till 

koncentrationssvårigheter, sömnbesvär och ångest. Kvarstår symtomen efter fyra veckor kan 

patienten vara aktuell att diagnostisera för PTSD (Johannesson et al. 2006). 

Posttraumatiskstressyndrom (PTSD) Utgörs precis som vid ASD av de tre 

kardinalsymtomen, återupplevande, undvikande och tecken på en förhöjd 

vaksamhet/överspändhet. Skillnaden är att symtomen nu förstärks.                                                                                              

Det finns många studier om förekomsten av PTSD hos personal inom akutsjukvård, Hansen, 

Rasmussen, Kyed, Nielsen, Andersen (2012) har i sin tvärsnittstudie gått igenom tidigare 

forskning om ambulanspersonals fysiska och psykiska hälsa och bl.a. undersökt förekomsten 

av PTSD. Det framkommer att prevalensen hos professionell vårdpersonal att drabbas av 

PTSD efter en särskilt påfrestande händelse är mellan 15-20 %, vilket är 4-10 gånger högre än 

hos den övriga befolkningen.  

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://sv.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
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Motståndskraft 

 

Epidemiologiska studier visar att mellan 60 - 80 % av befolkningen någon gång under sin 

livstid kommer att utsättas för en eller flera potentiellt traumatiserande händelser. Av dessa är 

det endast mellan 5 - 10 % som ligger i riskzonen att utveckla PTSD, resultaten är hämtade 

från USA, Europa och Skandinavien, och ett skäl till differensen i prevalens kan vara lägre 

exponering för potentiellt traumatiska händelser i vissa länder. I samtliga studier framkommer 

att kvinnor drabbas i något högre utsträckning än män (Amstadter, Aggen, Knudsen, 

Reichborn-Kjennerud, Kendler 2013). Utvecklingen inom den psykotraumatologiska 

forskningen går mot att majoriteten av de personer som utsätts för en särskilt påfrestande 

händelse inte utvecklar några svårare posttraumatiska reaktioner (Nenova, DuHamel, Zemon, 

Rini, Redd 2013).                                                                                                                                                                               

George Bonanno som är professor i klinisk psykologi vid Columbia universitetet i USA har 

forskat kring individers olika förmåga att stå emot en särskilt påfrestande händelse.     

Bonanno menar att det går att urskilja tre typer av grupperingar bland de drabbade 

individerna, den första guppen individer drabbas av kvarstående post-traumatiska reaktioner, 

andra gruppens individer kan utveckla sena reaktioner och individerna i den tredje gruppen 

utvecklar inga svårare posttraumatiska reaktioner.                                                                                

Utmärkande för den tredje gruppens individer är att de uppvisar motståndskraft (eng. 

"resilience" ), de har förmågan att efter en tillfällig svikt till följd av en påfrestande händelse 

snabbt återställa balansen (Bonanno, Galea, Bucciarelli, Vlahov 2007).                                             

En del drabbade individer kan till och med uppleva att de blir stärkta av den påfrestande 

händelsen, s.k. "posttraumatic growth" eng. översättning.  

Gemensamt för individerna som uppvisar motståndskraft eller känner sig stärkta efter en 

påfrestad händelse är att det har en positiv självbild och bra självkänsla i kombination med en 

personlighet som förstärker det sociala stödet från sin omgivning (Nenova, DuHamel, Zemon, 

Rini, Redd 2013). 

Krisstöd  

 

Att förbereda och informera människor om vanliga reaktioner och vilka typer av stöd och 

resurser som finns, innan en potentiell allvarlig händelse inträffar utgör grunden för dagens 

krisstöd. Det kan sammanfattas under begreppet primär prevention som myntades av den 

amerikanske psykologen Gerald Caplan år 1964 (Caplan 1964).                                                         

Socialstyrelsen har tillsammans med en expertgrupp tagit fram dokumentet ”Krisstöd vid 

allvarlig händelse” (SOSFS 2008). Dokumentet beskriver först stöd till de individer som är 

direkt drabbade men inkluderar även en del som berör stödet till insats och stödpersonal. Till 

insatspersonal brukar räknas personal inom räddningstjänsten, polisen, hälso- och sjukvården, 

försvarsmakten och personal som arbetar med krisstöd (SOSFS, 2008).                                                                                                                                               
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Psykologisk första hjälp 

 

En evidensbaserad metod för krisstöd efter allvarliga händelser har arbetats fram av National 

Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD [NCTSN] i USA som kallar 

sammanställningen Field Operations Guide for Psychological First Aid, översatt till svenska 

av katastrofpsykiatriskt centrum till psykologisk första hjälp (PFH).                                             

PFH är utformat för att minska den omedelbara nödställdheten och för att stödja adaptiva 

funktioner på kort och lång sikt. 

Inom krisstödsforskning idag råder konsensus om att de individer som drabbas av en särskilt 

påfrestande händelse oberoende av om de är primärt drabbade eller insatspersonal genomgår 

en anpassningsprocess. Under denna process är reaktioner som stress och rädsla vanliga, 

dessa ska betraktas som normala och inte tecken på ohälsa (SOSFS, 2008).                                                                                                                                                              

Studier visar att de viktigaste rent praktiska åtgärderna som bör vidtas efter en händelse är att 

skapa trygghet och säkerhet, det är viktigt att åtgärder för att skapa detta sker i 

överenskommelse med de drabbade individerna. De drabbade individerna får även 

information om vanliga reaktioner och positiva bemästringsstrategier.                                              

Fokus som tidigare låg på att i ett tidigt skede bearbeta sina upplevelser har nu ändrats till att 

så snabbt som möjligt mobilisera det egna stödet från anhöriga och vänner och till att stärka 

individens egna positiva bemästringssätt. Stödet bidrar till en social interaktion som gör att 

individen känner sig omgiven av andra som vill väl och finns till hands när det behövs. Detta 

benämns inom forskningen som socialt stöd och har visat sig betydligt minska risken för att 

utveckla stressrelaterade tillstånd. PHF utgår från det som forskningen visat, att majoriteten 

av drabbade kommer att återhämta sig spontant över tiden, däremot rekommenderas en 

screening av de drabbade för att identifiera de som är i behov av fortsatt professionellt 

krisstöd (NCTSN, 2005; Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri [KcKP], 2006; Johannesson-

Bergh, Lundin, Michel, 2006; SOSFS, 2008).                                                                      

 

Krisstöd till insatspersonal 
 

Insatspersonal i regel bättre mentalt förberedda och kan ha upplevt eller övat liknade 

händelser tidigare, att ingå i en professionell yrkesgrupp ökar möjligheterna till att förstå 

sammanhang och händelser.                                                                                                         

Trots detta kan insatspersonalen utsättas för hög stress som kan leda till stressrelaterade 

tillstånd (SOSFS, 2008). Arbetsgivare till insatspersonal är enligt lag skyldiga att ha ett väl 

utvecklat system för krisstöd (Arbetsmiljöverket, [AFS]1999). I preventionsarbetet till 

insatspersonalen bör det ingå träning i metoder för att inte identifiera sig med offren och att 

träna sig på att bemästra svåra situationer. På varje arbetsplats bör det finnas en plan och 

resurser för krisstöd på olika nivåer efter en påfrestande händelse. Ledningen före under och 

efter en påfrestande händelse har visat sig påverka insatspersonalens reaktioner och hälsa 

(SOSFS 2008) 

Ledarstilar där cheferna själva är förebilder i att utrycka känslor efter särskilt påfrestande 

händelser har positiva effekter för personalen. Att ha chefer som är förstående och ger stöd är 

en av sakerna insatspersonal upplever som viktigast (Fiorey, 2010). 
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Kamratstöd 
 

Socialt stöd som erhålls av arbetskamrater benämns ibland som kamratstöd, det initiala 

åtgärderna är samma som för övriga drabbade d.v.s. börja med att skapa trygghet och 

säkerhet. Den stora skillnaden mot t.ex. debriefing är att detta stöd i första hand ges av 

insatskamrater som själva arbetar i klinisk verksamhet. Det fortsatta stödet har och 

uppföljning har enligt riktlinjerna i PFH samma innehåll som för övriga drabbade, stöd efter 

individuellt behov, kontakt med anhöriga samt screening och utvärdering (PFH, 2005; 

SOSFS, 2008). Studier visar att insatspersonal upplever denna typ av stöd som absolut 

viktigast, möjligheten att få dra sig undan med sina arbetskamrater och umgås mer informellt 

(Foa, 2009). 

 

Avlastningssamtal  
 

Avlastningssamtal kan benämnas som en typ av stöd i grupp, där de berörda 

gruppmedlemmarna deltar. Samtalet leds ofta av en samtalsledare och det finns inga formella 

krav på att varje individ måste redovisa vad han/hon vart med om eller vilka tankar och 

känslor som de framkallat. Fokus bör ligga händelseförloppet och oklarheter kopplat till detta, 

då ges möjlighet att undanröja missförstånd och oklarheter, som kan ha uppstått under arbetet. 

Den emotionella bearbetningen i grupp ska undvikas då det visat sig att 

återhämtningsprocesser hos en del individer kan påverkas negativt av att lyssna till 

kamraternas traumatiska upplevelser. De individer som vill tala om sina upplevelser eller har 

andra behov bör erbjudas enskilt samtal (Brewin, 2001; SOSFS, 20008; Foa, 2009).  

 

Psykologisk debriefing 

 

Psykologisk debriefing härstammar från 1980-talet där bl.a. den amerikanske professorn 

Jeffrey Mitchell och den norske psykologen Atle Dyregrov beskriver det i sin forskning 

(Mitchell, 1983; Dyregrov, 1989). Under psykologisk debriefing får individen berätta om sina 

intryck, tankar och reaktioner på en särskilt alvarlig händelse, individuellt eller i grupp. 

Samtalet skall ledas av en person som har kunskap inom områdena gruppmetodik, 

gruppsykologi, krisintervention samt posttraumatiska stresstörningar.                                                                                     

Många som erhållit psykologisk debriefing i grupp har upplevt det positivt och upplevt att det 

sociala/kamratstödet stärkts liksom möjligheten att lugna och stödja varandra.  

Det kan även underlätta inventeringen av enskildas individers och gruppens fortsatta behov 

(Brewin, 2001; SOSFS, 2008). Det finns idag ingen evidens för att psykologisk debriefing 

förhindrar senare debut av stressrelaterade tillstånd och psykisk ohälsa eller bidrar till 

snabbare återhämtning Däremot kan individer med uttalade stressreaktioner få en ännu högre 

stresspåverkan efter genomgången psykologisk debriefing, detta gäller framförallt enskild 

debriefing som ges kort efter händelsen (Rose, Bisson, Churchill, Wessley, 2002; Hart, Orner, 

2005; Bisson, 2008; Roberts, Kitchiner, Kenardy, Bisson, 2009). Detta har lett fram till att 

Socialstyrelsen inte rekommenderar psykologisk debriefing som en rutinåtgärd efter 

påfrestande händelser (SOSFS, 2008). 
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Problemformulering 

 

Forskning om krisstöd till professionell vårdpersonal är många gånger inriktad på att beskriva 

förekomsten av stressrelaterade sjukdomstillstånd och i vilken utsträckning de förekommer. 

Många studier nämner väldigt lite eller ingenting alls om vad det är som utlöser dessa 

stresstillstånd. Författarna till detta arbete anser därför är det viktigt att kartlägga vilka typer 

av händelser som personalen själva upplever som särskilt påfrestande och vilken typ av 

händelser som föranlett krisstöd. Även vilken typ av krisstöd som erbjudits av arbetsgivaren 

och vilken typ av stöd sjuksköterskor själva föredragit är av vikt att kartlägga och utveckla 

krisstöd till personal inom akutsjukvården. 

Syfte 

 

Syftet med studien var att kartlägga vad sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever som en 

särskilt påfrestande händelse, hur ofta det förekommer och vilken typ av krisstöd som erbjöds. 

Studien undersökte även om omvårdandsarbetet påverkades samt arbetsledningens inställning 

till krisstöd och om sjuksköterskorna ansåg att det kunde förbättras.  

Frågeställningar 

 

1. Hur många av sjuksköterskorna har haft behov av krisstöd efter en särskilt påfrestande 

händelse? 

 

2. Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor i relation till 

yrekesverksamma år beträffande behovet av krisstöd? 

 

3. Vad beskriver sjuksköterskor som särskilt påfrestande händelser? 

 

4. Vilka påfrestande händelser har föranlett krisstöd och finns någon skillnad mellan 

manliga och kvinnliga sjuksköterskor?  

 

5. Hur ser ledningens inställning till krisstöd ut? 

 

6. Vilken typ av krisstöd erbjuds till sjuksköterskorna? 

 

7. Vilken typ av krisstöd föredrar sjuksköterskor efter en särskilt påfrestande händelse 

och finns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor?  

 

8. Påverkas omvårdnadsarbetet och i så fall finns det någon skillnad mellan manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor? 

 

9. Behöver krisstödet som arbetsgivaren erbjuder förbättras och ses någon skillnad 

mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor? 
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Metod 

 

I denna studie valdes en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag i form av en enkätstudie för 

att samla in data om erfarenheter av krisstöd. Studiens design var av både deskriptiv och 

komparativ modell.  Med en enkätstudie var målet att nå ut till så många som möjligt (n = 

198) med förhoppning om en hög svarsfrekvens (n=100) och en hög tillförlitlighet. Elofsson 

(2005) skriver att tillämpandet av kvantitativa undersökningsmetoder främst syftar till att 

mäta och beskriva olika fenomen och således ofta karaktäriseras av en deskriptiv ansats. 

Enkäter istället för få intervjuer kan få en mer sanningsenlig bild av fenomenet (Elofsson, 

2005). De kvalitativa inslagen valdes för att få veta mer om mänskliga fenomen som 

erfarenheter (Malterud, 2009; Berg, 2004). Hartman (2007) skriver att kvalitativa metoder 

försöker förstå individernas livsvärld och hur de ser på sig själva och omgivningen. 

Godkännande för att genomföra enkätstudien inhämtades av verksamhetscheferna på berörda 

arbetsplatser (bilaga 1), informanterna delgavs information om studien via ett försättsblad till 

enkäten (bilaga 2).  

 

Urval  

 

Urvalet var av strategisk typ, Polit och Beck (2012) beskriver det som en ensidig selektion av 

en målgrupp ur populationen som bedöms ha speciell kunskap i det ämne som ska studeras. 

Inklusionskriterierna var samtliga sjuksköterskor totalt 198 stycken verksamma vid en stor 

och en mellanstor akutmottagning samt sjuksköterskor på fyra stycken ambulansstationer i ett 

län i Mellansverige. Skälet att sjuksköterskor från både ambulansen och akutmottagningen 

valdes ut var att författarna ville nå ett stort antal respondenter verksamma inom akutsjukvård. 

Ingen intention fanns att göra en jämförselse i resultatet mellan arbetsplatserna dock ville 

författarna se om det fanns några skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor.  

Exklusionskriterierna var personer som har längre frånvaro perioder som t.ex. 

mammaledighet eller tjänstledighet.                                                                                                      

 

Enkät 

 

Enkäten bestod av 13 frågor. Nio frågor med fasta svarsalternativ och fyra av frågorna var 

skrivna för fri text med öppna svar (Se bilaga 3). Frågornas följd valdes för att få en röd tråd i 

enkäten. Enkäten arbetades fram genom flera steg. Första steget var att utifrån inläst litteratur 

och egna erfarenheter formulera frågor för att kartlägga förekomst av studerade fenomen samt 

bakgrundsvariabler med fasta svarsalternativ.  

Därefter formulerades frågor med öppna svarsalternativ för att studera deltagarnas egna 

erfarenheter av fenomenet. Elofsson (2005) anser att man kan uppnå en högre validitet i en 

kvantitativ enkätundersökning genom ett grundligt förarbete av enkäten. 
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Enkäten delades ut av författarna och lades personernas personliga postfack. Sektionsledare 

vid ambulansstationerna informerade också muntligen om enkätstudien för sin personal.  

De två handledarna för uppsatsen och två testpersoner fick läsa igenom enkäten och komma 

med synpunkter. Efter denna provundersökning gjordes mindre justeringar på frågorna och 

formalia. Elofson (2005) beskriver att en sådan kvalitetskontroll av enkäten bör genomföras 

innan den delas ut. 

 

Bearbetning och analys 

 

Svaren bearbetas fråga för fråga. Enkäterna sorterades först i olika grupper (män ambulansen, 

kvinnor ambulansen, män akuten och kvinnor akuten) för underlätta en jämförande analys 

mellan olika grupperna. 

Alla frågor med fasta svarsalternativ analyserades först genom en deskriptiv och komparativ 

statistisk analys, som sedan presenterades i diagramform. Frågorna med öppna svarsalternativ 

analyserades kategoriserades sedan genom att alla enkäter lästes igenom, ord och fraser som 

återkom markerades. Efter detta vidtog analysarbetet.                                                                             

Granheim & Lundman (2004) beskriver innehållsanalys som en kvalitativ metod inom 

omvårdnadsforskningen. Metoden bygger på att forskaren delar in texten i meningsbärande 

enheter för att kunna identifiera olika kategorier och subkategorier. Författarna till denna 

studie har hämtat inspiration från ovanstående analysmetod men då textmaterialet var 

begränsat genomfördes en enklare form av innehållsanalys. 

Svaren kategoriserades utifrån innehåll och deskriptiv analys. Svaren redovisas i löpande text 

med citat från de skrivna svaren samt i diagramform via dataprogrammet Microsoft Excel.  

Identiska svar från de öppna frågorna har endast citerats en gång i löpande text. 

Etiska aspekter 

 

Enligt konfidentialitetskravet ska allt material göras praktiskt omöjligt för utomstående att få 

ta del av och de som använder materialet har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, i.d.). 

Deltagandet i enkätstudien var frivilligt och samtliga enkäter behandlades konfidentiellt (Polit 

och Beck, 2012). Under tiden materialet till studien bearbetades och analyserades, skedde 

detta på den plats där data har förvarats inlåst sedan enkätundersökningen genomfördes och 

materialet har inte flyttats från denna plats under arbetets gång (Elofson, 2005.) Som 

Helsingforsdeklarationen (2008) anger skickades informationsbrev ut om samtycke att delta i 

studien.  
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Resultat  

Bakgrundsvariabler 

 

Av de 198 utskickade enkäter inkom 100 st för analys (51 %) fördelade på 45 män och 17 

kvinnor vid ambulansen, fyra män och 34 kvinnor vid akutmottagning. Enkätsvaren 

analyserades utifrån individernas arbetsplats och antalet yrkesverksamma år.  

Yrkesverksamma år inom akutsjukvård 

 

Den största gruppen, 47 individer hade arbetat mer än 10 år inom akutsjukvård, den näst 

största gruppen på 20 stycken individer hade varit yrkesverksamma 7-10 år följt av 19 stycken 

som arbetat 0-2 år. I gruppen 5-7 år återfanns 7 stycken individer följt av den minsta gruppen 

bestående av 7 stycken individer som varit verksamma 3-4 år. 

 

Figur 1: Yrkesverksamma år inom akutsjukvård (n) 100 

1. Behov av krisstöd 

 

Av samtliga 100 stycken respondenter svarade 55 stycken (55 %) att det de någon gång 

upplevt behov av krisstöd p.g.a. händelser i relaterade till arbetet.  

 

2. Behov av krisstöd relaterat till yrkesverksamma år och jämförselse mellan manliga 

och kvinnliga sjuksköterskor.  

 

Resultatet visade en tydlig ökning av upplevt behov av krisstöd hos individer som arbetat 

inom akutsjukvård länge.  Ökningen var mest markant bland de individer som hade mer än 10 

års arbetslivserfarenhet från akutsjukvård samt hos kvinnor med 7-10 års arbetslivserfarenhet. 
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Figur 2: Förekomstens av krisstöd hos sjuksköterskor sorterat på män, kvinnor och yrkesår.  

3. Beskrivning av särskilt påfrestande händelser 

 

Den händelse som var vanligast förkommande i svarskommentarerna bland de 100 inkomna 

enkäterna var händelser med barn, sammanlagt var det 58 individer som beskrev olika typer 

barnhändelser: 

 ”Barn. Barnhändelser. Barn är inblandade. Barnmord. Barn som avlider. Dött barn.            

Plötslig spädbarnsdöd. Barn som far illa. Barnmisshandel. Socialt utsatta. Svårt sjuka 

barn där det inte gått bra. Svårt skadade barn. Akut dåligt barn. Barnolyckor. 

Barntrauma. Olycksfall med barn. Illa tilltygade barn. Dåliga barn när man är oerfaren. 
Barnlarm”. 

Näst vanligaste händelsen som 23 individer angav var oväntade dödsfall och kritiska 

patienter:   

      ”Oväntat dödsfall. Plötsligt avlider patienten. Plötsligt dödsfall. Svårt sjuka/döende. 

Hjärtstopp. Intox. Svåra olyckor. Drunkning. Patienten svarar dåligt på behandling. När 

det kommer in en väldigt akut patient och vi är underbemannade och det fortsätter 

strömma in ambulanser. Mycket svårt skadad patient. Svårt smärtpåverkad patient Något 

utöver det vanliga.” 

Tjugoen kommentarer rörande händelser med unga människor:  

       ”Yngre personer. Ung person som dör snabbt. Unga människor som omkommer. Ung 

människa går bort. Yngre individer. Ung människa kommer in och avlider. Plötslig död 

av minderårig. Ung människa drabbas hårt. Svårt sjuk ung. Trafikolycka med ung 
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människa. Ung människa förolyckas. Unga som skadas. Ung människa som blir alvarligt 

sjuk eller dör. 

Tio individer angav masskadesituationer:  

     ”Många allvarligt drabbade. Många kritiska patienter. Stor olycka när man arbetar enligt 

PS. Stor olycka. Ledningsansvar med många svårt skadade. Medicinskt ansvarig vid en 

stor insats. Begränsade resurser vid stor olycka. Bränder med många inblandade. 

Bussolycka. Tågolycka. Seriekrock" 

Nio angav arbetsmiljön som påfrestande situation:   

”Hot och våld. Hotfull patient. Aggressiv patient. Hotad av drogpåverkad patient. 

Hotfulla anhöriga. Ingen vill ta sig an patienten.  Teamarbetet fungerar inte alls och 

vården av patienten blir lidande. Samarbetet mellan kollegorna brister och påverkar 

vården. Turbulens på arbetsplatsen. Krockat under utryckning”                                              

Sex personer uppgav möten med anhöriga:  

       ”Sjuk anhörig. Anhöriga som inte tar in information. Stödja anhöriga. Identifiering med 

offer och anhöriga, Stödja anhöriga fast det är ont om personal. Anhöriga efter dödsfall" 

Fyra angav situationer med suicid:  

”Självmordshändelse. Suicid. Hängning. Suicid hos unga. Suicidförsök yngre. Suicid hos 

unga” 

Fyra angav den socialsituationen kring patienten: 

”Fattigdom. Misär. Ensamhet hos äldre. Social misär.  Social svikt i hemmet utan att        

kunna påverka.” 

Tre uppgav våldsbrott:   

”När någon avsiktligen skadat en annan människa. Svåra misshandelsfall.”                                                                                                                    

Tre individer angav medicinska beslut som bakgrund till särskilt påfrestande händelser:  

       ”Felbedömning. Medicinskt inriktningsbeslut. Livsavgörande beslut, t.ex. 0-hlr." 

 

4. Vilka påfrestande händelser har föranlett krisstöd hos manliga                                                                  

och kvinnliga sjuksköterskor 

  

 

Den enskilt största kategorin som föranlett behov av krisstöd var händelser med barn 

involverade.  

Män  

Av de 26 männen som arbetar inom akutsjukvård och som någon varit i behov av krisstöd var 

det elva som uppgav barnhändelser. Sju uppgav händelser med unga människor, fem uppgav 

masskadesituationer. Tre personer angav arbetsmiljön som utlösande faktor. Tre angav 
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oväntade dödsfall och kritiska patienter. Två individer angav identifiering/anhöriga. En 

individ angav att medicinska beslut varit skäl för krisstöd.  

Kvinnor  

Totalt var det 29 kvinnor inom akutsjukvård som någon gång varit i behov av krisstöd, av 

dessa uppgav 18 barnhändelser. Nio uppgav händelser med unga människor, sju uppgav 

masskadesituationer. Fyra kvinnor oväntade dödsfall och kritiska patienter. Fyra 

identifiering/anhöriga. Tre angav arbetsmiljön som utlösande faktor. En individ uppgav 

medicinska beslut: 

 

Figur 3: Vanligast händelserna som medfört krisstöd bland kvinnliga och manliga sjuksköterskor inom 

akutsjukvård. 

5. Ledningens inställning till krisstöd 

 

Av samtliga respondenter svarade 85 individer ja på frågan om arbetsledningen har en positiv 

inställning till krisstöd, tolv svarade nej och tre svarade vet ej. 

6. Vilken typ av krisstöd erbjöds sjuksköterskorna 

 

Den vanligaste formen av krisstöd som erbjöds var socialt stöd från kollegor, vissa 

respondenter har angivit mer än ett alternativ varvid N blir 101 istället för 100. 
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Figur 4: Typ av krisstöd som fanns att tillgå för sjuksköterskor inom akutsjukvård. (N) 101 

 

7. Vilken typ av krisstöd föredrar sjuksköterskor efter en särskilt påfrestande händelse  

 

Kvinnor  

Sammanlagt var det 51 stycken kvinnor verksamma inom akutsjukvård som besvarade 

enkäten, av dessa uppgav 49 att det föredrog kamratstöd i olika former.   

 

"Pratar med kollegor. Pratar med närmsta kollegan. Samtal med kollegan. Pratar med 

de kollegor som var med. Ventilerar med berörda arbetslaget. Pratar med dem som var 

på samma larm, de vet vad man pratar om och vilket stöd man är i behov av. Att 

vrida/vända på situationen tillsammans ger förståelse och insikt i att man gjort vad man 

kunnat. Prata ut eller kanske till och med få gråta ut med berörd kollega. Spegling efter 

arbetspasset är viktigt." 

 

Tjugotre kvinnor uppger att det vänder sig till arbetsledningen för stöd. 

 

"Chefen, sektionsledare, passansvarig. Pratar direkt med närmaste chef, ACIB/sektled".  

 

Åtta förespråkade professionellt stöd.  

 

"Landstingshälsan. Beteendevetare, diakonissa, sjukhuspräst, ambulanspräst. Jag har 

mycket positiva erfarenheter av stöd från jourhavande präst."                                                                                             

 

Sex kvinnor använde sig av socialt stöd från deras egna anhöriga.  

 

           "Pratar ibland hemma. Pratar hemma om det som berört mig. Stöd inom familjen."  

 

Två av kvinnorna upplevde bäst stöd genom enskild reflektion.  
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        "Går in i mig själv innan jag eventuellt ventilerar med en kollega jag litar på. Funderar 

enskilt". 

Män  

Fyrtinio stycken enkäter inkom från män verksamma inom akutsjukvård av dessa angav 28 

angav att det föredrog kamratstöd i någon form..  

        "Kollegor. Arbetskamrater. Samtal med kollega jag har förtroende för. Ventilerar med 

kollegan. Pratar med arbetskamrater om det inträffade, ibland flera dagar sen är det 

bra. Det bästa och för mig nödvändiga är kollegor att ventilera med. Att vara öppen 

inom gruppen, låter konstigt men ibland hjälper rå jargong. Pratar med 

kollegan/kollegorna som varit ute på samma uppdrag. Kamratstöd inom gruppen." 

Tio av uppgav att de vände sig till arbetsledningen för stöd         

"Ventilerar med sektionsledare. Passansvarig. Stationschefer. Just min närmast chef är en       

god lyssnare, hon brukar tillgodose de behov jag har. Jag vänder mig till arbetsledningen. 

Vänder mig till jourhavande befäl."                                                                                 

Sju använde sig av socialt stöd från sina egna anhöriga.  

"Anhöriga, familj. Vänner. Sambo. Min fru. Har närstående inom vården som vet 

villkoren. Partner som jobbar inom vården och har god förståelse för att vi jobbar i 

utsatta situationer. Pratar igenom med anhörig som jobbar inom vården. Mina nära och 

kära."  

Två angav professionellt stöd. 

"Psykolog från företagshälsovården. Psykolog." 

Två upplevde bra stöd genom enskild reflektion.  

                  "Bearbetar händelsen själv. Mig själv."   
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Figur 5: Kvinnor och mäns erfarenheter av vad som ger bäst stöd efter en särskilt påfrestande händelse. 

 

8. Påverkan på omvårdnadsarbetet efter en särskilt påfrestande händelse 

 

Av de kvinnor som deltog i studien hade 17 av de 51 aldrig upplevt några svårigheter i 

omvårdnadsarbetet efter en särskilt påfrestande händelse. Det var 16 som sällan upplevde 

några problem. Antalet som ibland upplevt svårigheter var 14. En individ uppgav att hon ofta 

upplevt problem. 

 Av de 49 männen angav 20 att det inte upplevt några problem i omvårdnadsarbetet, 16 

uppgav att det mycket sällan upplevde några problem. Nio män angav att det ibland upplevde 

svårigheter. Två individer hade ofta upplevt problem.  

 

Figur 6: Andelen sjuksköterkor, kvinnor och män som någon gång upplevt svårigheter i omvårdnadsarbetet efter 

en särskilt påfrestande händelse 

 

9.     Förbättringar av krisstödet 

 

Män 

Tretton av de 49 männen som arbetade inom akutsjukvård upplevde att det behövdes 

förbättringar av krisstödet, följande kommentarer lämnades. 

"Det kan alltid tydliggöras. Säkert. Inte funkat bra när professionell personal varit 

inblandad. Kan alltid bli bättre. Komma igång med kamratstödjeriet. Förbättringar 

kan alltid göras. Går alltid att utveckla. Kunskap om människors olika behov. Bättre 

uppföljning efter. Absolut."                                                       
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Tjugonio män såg inget behov av förbättringar:  

            "Nej, det funkar bra. Nej inte som jag ser det. Inte vad jag personligen tycker. Inte vad 

jag upplevt. Funkar bra för mig. Det är riktigt bra när det används. Så väl stöd som 

uppföljning håller mycket hög kvalitet."                                    

Åtta män vet ej och lämnade följande kommentarer. 

            "Oklart. Svårbedömt. Ej nyttjat det. Hur skulle det se ut? Vet ej. Kanske."  

  Kvinnor                                                                              

Tjugofem av kvinnorna upplevde att krisstödet behövdes förbättras med följande 

motiveringar:  

         "Ja. Absolut. Debriefing med diakon, kurator och berörd personal. Utbildning i 

samtalsteknik. Kan alltid bli bättre. Mer friskostigt med samtal och framför allt att det 

finns tillgängligt. Bättre rutiner från ACIB att hålla i debriefing. Uppmärksamma ämnet 

mer. SLC mera lyhörda, får ACIB alltid vet om något hänt? Alla chefer ska ha 

utbildning i krisstöd. Uppdatera kamratstödjarna. Oklart vem som är ansvarig. Fråga 

oftare hur personalen mår, behöver inte alltid vara efter en stor händelse. Bättre 

struktur, snabbar organiserad debriefing. Hela vår arbetsmiljö skulle behöva förbättras. 

Chefens ska bry sig, fråga hur mår du?"  

 

Tio av kvinnorna upplevde inget behov av förbättringar.  

"Jag anser att vi har ett bra krisstöd. Det finns utrymme att faktiskt få ”krisa” i vissa 

situationer. Fungerar alltid klockrent. Jag tycker det fungerar bra. Upplever att det 

finns en organiserad plan för det. Fungerar ofta mycket bra. Fungerar bra, haft 

regelbunden spegling."                                         

Fem svarade vet ej:  

"EJ varit i behov. Ej varit med om detta. Tycker inte vi kan göra så mycket mer än vi 

gör." 
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Figur 7: Antalet sjuksköterskor, män och kvinnor och deras syn på krisstödet.  

 

Metoddiskussion 

 

En enkätstudie valdes för att så många som möjligt skulle tillfrågas vilket gav en bredd i 

undersökningen, samt försäkrade deltagarnas anonymitet. Vid en intervju kan den som ställer 

frågorna påverka deltagarna, vilket inte sker vid en enkätundersökning. En nackdel med 

enkätstudie är att det inte ges möjlighet att ställa följdfrågor när ett oväntat svar framkommer 

(Ejlertsson, 2005).  Av 198 enkäter återkom 100 (51 %) svar. Författarna trodde från början 

på en svarsfrekvens på cirka 40 %. Ingen påminnelse skickades ut eftersom en relativt hög 

svarsfrekvens fanns redan efter 14 dagar samt att sektionsledare på respektive 

ambulansstation gick ut och informerade om enkätundersökningen. Beslutet om att inte skicka 

ut en påminnelse togs i samråd med handledarna till uppsatsen. Tre veckor hade 

respondenterna på sig att svara på enkäten. Sex stycken enkäter kom in efter sista 

svarsdatumet. Dessa enkäter exkluderades eftersom analysarbetet redan hade påbörjats. I 

efterhand kanske dessa 6 enkäter borde ha inkluderats för att få en större svarsfrekvens. 

Enkätundersökningar brukar få färre svar jämfört med intervjuteknik (Ejlertsson, 2005). En 

enkätundersökning istället för intervjuer valdes för att nå ut till flera respondenter. 
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Tabell 2 Bortfallstabell 

 Utlämnande (N=198) Inlämnade (N=100) Bortfall % 

Kvinnor Ambulansen 24 17 30 % 

Män Ambulansen 85 45 52 % 

Kvinnor Akuten 81 34 42 % 

Män Akuten 8 4 50 % 

 

En bortfallsanalys gjordes därför att författarna ville sen om det fanns någon skillnad på 

svarsfrekvensen från respondenter vid ambulanssjukvården, akutmottagningarna och skillnad 

i kön. Enligt Trost (2007) görs en bortfallsanalys enklast genom att jämföra sitt material med 

det ursprungliga materialet. Författarna tror att svarsfrekvensen från ambulanssjukvården är 

något bättre än från akutmottagningarna för att respondenterna fick påminnelse och 

information om enkäten från sektionsledare dagligen under en vecka. En annan faktor kan 

vara att författarna själva arbetar inom verksamheten och har på detta sätt påverkat 

svarsfrekvensen främst på de ambulansstationer som författarna själva är verksamma på. 

Hade en utförlig information givits till sektionsledarna på akutmottagningarna om vikten att 

de påminde sina anställda hade kanske svarsfrekvensen blivit större.  

Författarna skrev också i sitt informationsbrev till enhetscheferna på akutmottagningarna att 

författarna skulle komma ut på någon daglig personalsamling och informera om enkäten. 

Författarna valde att inte göra detta p.g.a. några större personalsamlingar i form av 

arbetsplatsträffar inte var aktuellt under tidsperioden för enkäten.  

Urvalet var av strategisk typ som Polit och Beck (2012) skriver. Vi valde att inkludera båda 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården och akutmottagningar för att få en större bred och 

att syftet på studien skulle överensstämma. En variation av spridning på insamlad data kan 

leda till att mönster och skillnader kan upptäckas i urvalet (Polit och Beck, 2012). 

Analysarbetet av de fasta frågorna gick relativt fort och gjordes med fördel av båda författarna 

där fråga för fråga bearbetades för sig. Under analysens gång upptäcktes det att en jämförande 

analys mellan kvinnor och män samt yrkesverksamma år var relevant för vissa frågor. De 

öppna frågorna ger större möjlighet till analys och tolkning av svaren, en nackdel för 

respondenten är att öppna svarsalternativ är mer tidskrävande och kräver ett större 

engagemang (Ejlertsson, 2005). Det var ett större bortfall på de öppna frågorna i enkäten än 

de slutna frågorna. Författarna hade detta i åtanke när enkäten skapades och skrev därför 

endast fyra frågor med öppna svar. 

Alla enkäter sorterades in efter kön arbetsplats, yrkesverksamma år samt om behovet av 

krisstöd funnits. Enligt Polit och Beck (2012) bör kvantitativt material organiseras för att bli 

överskådligt. Det kvantitativa materialet som samlats in via kortsvarsfrågor i enkäten 

presenteras med deskriptiv statistik.  

Författarna var initialt inställda på att göra en innehållsanalys av de öppna frågorna. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är kvalitativ innehållsanalys en vanlig analysmetod att 

använda inom omvårdnadsforskning. Efter att författarna gått igenom samtliga enkätfrågor 
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med öppna svar upptäcktes att majoriteten av respondenterna endast svarat med enstaka ord 

eller korta meningar. Textunderlaget från frågorna bedömdes inte vara tillräckligt omfattande 

för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys varvid en enklare innehållsanalys genomfördes 

med inspiration från Graneheim och Lundman (2004) . Initialt under analysarbetet 

identifierades flera meningar och ord med samma eller liknande betydelse. Detta mynnade ut i 

nio stycken olika teman beträffande särskilt påfrestande händelser. Vid fråga sju upptäckte 

författarna under analysen ett misstag, alternativen kamratstöd/avlastningssamtal och 

kollegialt stöd har samma innebörd varav ett förtydligande här borde ha gjorts i enkäten. 

Beträffande fråga sex och nio där respondenterna fick utrycka sig i fri text om: ”Efter vilken 

typ av händelse har du haft behov av krisstöd?" och " Vad kan en särskilt påfrestande 

händelse vara för dig" visade sig att svaren i många fall var identiska eller mycket lika 

varandra beträffande formulering, innebörd. Författarna beslutade därför att endast återge 

kommentarerna från fråga nio (se bilaga 1). När respondenterna fick beskriva efter vilken typ 

av händelse behovet av krisstöd uppstått angav många flera händelser, därav blev antalet 

händelser större än antalet respondenterna. Detsamma gällde för fråga 11 där respondenterna 

fick ange vad det själva upplevde som bäst stöd.  

Deltagandet i enkäten var helt frivillig och samtliga enkäter behandlades konfidentiellt. Ingen 

jämförelse av svaren beroende av arbetsplats genomfördes, detta då antalet män från 

akutmottagningen var lågt gentemot ambulansen, detsamma gällde för kvinnorna vid 

ambulansen gentemot akutmottagningen. Detta gjordes också för att undvika eventuell 

identifiering av respondenterna. Efter att enkäterna analyserats och uppsatsen examinerats 

destruerades materialet.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Enkäten utformades av författarna själv då det till synes inte fanns någon tidigare enkät över 

intresseområdet att tillgå.  Jakobsson och Westergren (2005) skriver att fördelarna är många 

med att använda sig av en redan färdig version. För det första spar det tid och arbete, för det 

andra har den redan undergått upprepade procedurer med testning. Enkäten är en blandning av 

kvantitativ och kvalitativ data. Målet var att ha en enkel enkät med inte alltför många frågor. 

Frågorna skulle vara lättförståeliga och enkäten skulle inte ta för lång tid att fylla i. Vid 

personligt distribuerade enkäter är oftast svarsfrekvensen högre än vid andra samlingsmetoder 

(Polit & Beck, 2012). Författarna har fått positiv kritik om enkäten att den var lättförståeliga 

och ej tidskrävande att fylla i. Enkätens utformning var rätt tidskrävande och arbetades fram i 

olika steg. Elofsson (2005) menar att en högre validitet kan uppnås genom ett grundligt 

förarbete av enkäten. Författarna tror att tiden med att utforma en bra enkät var värdefull för 

den fortsatta gången i studien. 

Studiens svarsfrekvens är för låg för att kunna dra säkra slutsatser men resultatet från 

analysen kan tolkas som en indikation på hur verkligheten ser ut.  Polit och Beck (2012) 

menar att svarsfrekvensen bör ligga över 65 % för att anses vara representativt för 

populationen. Polit och Beck (2012) beskriver att det idela när enkätstudier skall genomföras 

är att enkäten är testad och granskad.  Trots detta valde författarna att utforma en egen enkät, 

detta på grund av att ingen tidigare enkätstudie som överenstämde med syftet fanns att tillgå. 

Författarna är medvetna om att detta kan ha en negativ inverkan på studiens validitet.  
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Resultatdiskussion   

 

Behov av krisstöd relaterat till yrkesverksamma år och jämförselse mellan manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor 

 

Resultatet av studien visar att behovet av krisstöd har starkt samband med antal 

yrkesverksamma år, behovet är större ju längre man arbetat. Ingen skillnad mellan kvinnor 

och män eller arbetsplats kunde urskiljas (figur 2). 

Tidigare forskning som visar att oerfaren personal och framförallt kvinnor har ett större behov 

av krisstöd stöds inte av vårt resultat (Svensson,  Fridlund, 2007; Amstadter, Aggen, 

Knudsen, Reichborn-Kjennerud, Kendler, 2012). Det är ett intressant resultat som möjligen 

kan förklaras med att personer med lång erfarenhet av akutsjukvård under åren hunnit uppleva 

fler situationer som lett till upplevt behov av krisstöd än nyligen anställda.                 

Vilka påfrestande händelser föranledde krisstöd hos manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor  

 

Resultatet av studien visar att ett flertal flera situationer upplevs som särskilt påfrestande 

händelser (figur 3). De i särklass två mest angivna händelserna inkluderar situationer med 

barn och unga människor. Begreppet ung människa, yngre och minderårig som många av 

respondenterna angett är naturligtvis svårdefinierat och baserar sig helt på individernas egna 

uppfattningar av ordets innebörd. Händelserna beskrevs i många fall som situationer där 

barnet eller den unga människan avlidit, att just dessa händelser angavs som mest påfrestande 

var förväntat av författarna till studien och ligger helt i linje med tidigare forskning. 

Adriaenssens, Gucht och Maes (2012) beskriver att det som sjuksköterskor vid en 

akutmottagning mest fruktar är händelser där svårt sjuka barn och ungdomar inkommer för att 

sedan avlida.  

Anledningen till att dessa händelser upplevs som så påfrestande är att situationer med svårt 

sjuka barn är relativt sällsynt vilket gör att många känner sig osäkra och saknar rutin. En 

annan orsak är att vårdpersonal känner en enorm press på sig framförallt från anhöriga såsom 

föräldrar att göra allt för att rädda barnet (Knapp & Mulligan-Smith, 2005). Att just ge stöd 

till anhöriga angavs i vår studie som särskilt påfrestande, det finns anledning att anta att de 

sjusköterskor som är verksamma inom ambulanssjukvård har en särskilt utsatt situation då de 

dels måste ta hand om patienten och samtidigt försöka stödja anhöriga, ibland som ensam 

besättning d.v.s. endast två personal. Vid akutmottagningen finns ofta särskilt avsatt personal 

för detta och lämpliga lokaler, typ samtalsrum. Forslund (2007) beskriver att just mötet med 

och omhändertagandet av anhöriga är en av de svåraste delarna för personal inom 

akutsjukvård.  

En annan händelse som beskrevs frekvent var händelser med många skadade ofta i 

kombination med begränsade resurser, detta myndade ut i temat masskadesituationer. Att det 

var ansträngande att arbeta via konceptet Prehospital Sjukvårdsledning (PS) var ett resultat vi 

inte hade väntat oss, konceptet är ju framtaget för att strukturera och samordna vårdarbetet vid 

en större händelse, d.v.s. underlätta för individerna i ledningsfunktion (Rüter, Nilsson, 

Wikström, 2004). Det finns dock ett flertal svenska intervjustudier som visar att 

sjuksköterskor upplever ledningsrollen vid en större prehospitalhändelse som påfrestande, 

dock brukar stressen sjunka något när arbetet väl kommit igång och personalen följer i förväg 

rutiner (Svensson, 2012; Eriksson och Norberg, 2009).  Temat masskadesituationer har även 
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visst samband med temat medicinska beslut, att fatta ett medicinskt inriktningsbeslut vid en 

större händelse angavs som mycket påfrestande, sjuksköterskan tvingas kanske att prioritera 

ned svårt sjuka och skadade för att kunna hjälpa dem som bedöms har större chans till 

överlevnad.     

Svensson och Fridlund, (2007) påvisar i sin studie att sjuksköterskor vid större händelser mår 

mycket dåligt av att inte kunna hjälpa alla, känslan av otillräcklighet är mycket påfrestande. 

Att arbetsmiljön var i vissa fall var en utlösande faktor misstänkte författarna tidigt framförallt 

med tanke på den stora variationen av patienter och vårdmiljöer. Patienter med hypoglykemi, 

delirium, psykisksjukdom och drogmissbruk kan utgöra risk för att hot och våldssituationer 

uppstår (Petzäll, Tällberg, Lundin, Suserud, 2011). Många av respondenterna angav just 

hotfulla och aggressiva patienter som skäl. Att det däremot framkom att bristande teamarbete 

och samarbete var en utlösande faktor var något författarna inte hade förväntat sig. Inom 

akutsjukvård är förmågan att kunna samarbeta helt avgörande för att patienten skall få ett 

optimalt omhändertagande. Arbetsgivaren bör ombesörja så att utbildning inom området 

kommunikation och samverkan kontinuerligt genomförs (Kilner & Shepard, 2010). En av 

respondenterna beskrev att olycka i samband med utryckningskörning var en utlösande faktor, 

det finner författarna som mycket intressant. Jörgen Lundälv, lektor vid Göteborgs Universitet 

lyfter frågan om negativ stress i olika former kan påverka ambulanspersonals körförmåga 

negativt.  Studier av olyckor i samband med ambulanstransporter och personalens eventuella 

skuldkänslor och psykiska besvär efter en sådan behöver utforskas mer (Lundälv, 2005).  

Beträffande stress som beskrivs i bankgrunden var det ingen av respondenterna som direkt 

beskrev ordet stress, författarna anser ändå att de beskriva händelserna i många fall ger 

upphov till negativ stress. Braithwaite (2008) beskriver hur sjuksköterskor inom akutsjukvård 

ofta utsätts för negativ stress i sitt dagliga arbete. Författarna anser att området stress är  

så omfattande att det kräver en egen studie för att uppnå ett evidensbaserat resultat angående 

stress.   

 

Vilken typ av krisstöd föredrog sjuksköterskor efter en särskilt påfrestande händelse  

 

Socialt stöd från kollegor s.k. kamratstöd, var den stödform som respondenterna i största form 

föredrog, att efter en påfrestande händelse få möjligheten att sitta ned och prata ansågs som 

mycket viktigt. Här kunde en skillnad mellan män och kvinnor urskiljas, hos kvinnorna 

svarade nästan samtliga att de sökte stöd hos varandra jämfört med männen där drygt hälften 

angav kamratstöd och flertalet av de kvarstående föredrog stöd från arbetsgivaren. Viktigt att 

poängtera är dock att de kvinnliga respondenterna i större utsträckning angav fler än ett 

alternativ medan majoriteten av männen endast angav ett eller vissa fall två former av stöd. 

Detta kan vara en anledning till att resultatet skiljer sig.  Ambulanspersonal arbetar ofta tätt 

tillsammans i långa skift och på detta sätt ”bor” de tillsammans med sina kollegor. Bergsten, 

Lundman och Norberg (2001) tar upp att öppenhet, närvaro och tillgänglighet skapar 

förtroende. När det finns förtroende i förhållandet finns det möjligheter att blottlägga sina 

känslor, författarna tror ändå att det hos vissa individer kan finnas en typ av ”klara sig själv 

attityd” de är rädda för att öppna sig och prata känslor utan håller mycket inom sig. Kanske 

skulle resultatet sett annorlunda ut för personalen på akuten.  

På akutmottagningarna är det större arbetsgrupper som kanske inte känner varandra lika väl 

och vågar öppna sig på samma sätt som personal inom ambulansen som jobbar tätt ihop och 

”bor” tillsammans. 
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Kamratstöd var även den typ av stöd som arbetsgivaren i störst utsträckning erbjöd 

medarbetarna. Om detta är en tillfällighet eller om arbetsgivaren genomfört någon av form av 

undersökning hos personalen som grund till detta vet författarna inte. Flera internationella 

studier visar liknande resultat, att arbetskamraterna är mycket viktiga efter en särskilt 

påfrestande händelse och att det är hos dem de samlar kraft för att kunna gå vidare (Halpern, 

Maunder, Schwartz, Gurevich, 2012). Rent generellt om kamratstöd kan sägas att det är en 

stödform som inte kräver särskilt mycket utbildning eller resurser, detta kan ha en bidragande 

effekt till varför arbetsgivaren erbjuder det som första hands alternativ. Även Socialstyrelsen 

rekommenderar denna typ av stöd som första stödinsats efter en påfrestande händelse.    

Många respondenter angav även att stöd från arbetsgivaren var mycket betydelsefullt, att ha 

en chef som lyssnar och bryr sig är viktigt, detta kan knytas till frågan ” finns det möjlighet att 

träda ur tjänst?” I efterhand har dock författarna kommit fram till att frågan inte var relevant 

för att besvara studiens syfte. Svaret på frågan ger likväl en bild av att arbetsgivaren tar 

personalens behov på allvar, att några respondenter svarat nej på frågan tolkar författarna som 

att de kan finnas skillnader i rutinerna för utlösning av personal mellan akuten och 

ambulansen eller i uttryckt önskemål från berörd personal. Stöd från egna anhöriga angavs 

också många av respondenter som viktigt, att ha en partner och prata med som arbetar inom 

vården var en underlättande faktor. Grynner och Magnusson, (2005) skriver att familjen är en 

viktig resurs för att få stöd då det inträffat en särskild händelse. 

Det visade sig att kvinnorna i studien i större uträckning än männen upplevde att krisstödet 

inom den egna organisationen kunde förbättras (figur 7), detta kunde författarna inte se hade 

samband med att kvinnorna utnyttjat krisstöd mer än män.                                                                                      

                                                                                     

Fortsatt forskning  

 

Forskning om krisstöd och vad som är utlösande faktorer finns tämligen väl beskrivet i många 

studier, majoriteten av dessa studier är dock genomförda utanför Norden. Det skulle därför 

vara av intresse för forskningen om fler svenska studier inom området genomfördes då 

arbetsförhållanden, utbildningsnivå och arbetssätt kan skilja sig från andra delar av världen. 

Att sjuksköterskor inom akutsjukvård tycker att ämnet är viktigt och intressant påvisas i 

ovanstående arbete av en bra svarsfrekvens och väl ifyllda enkäter. Mer omfattande studier 

om vilken typ av krisstöd som sjuksköterskor inom svensk akutsjukvård föredrar är av stort 

intresse likaså studier som inriktar sig på att mer ingående kartlägga vilka eventuella 

svårigheter i omvårdnadsarbetet som kan uppkomma efter särskilt påfrestande händelser. Det 

vore även intressant att jämföra likheter och skillnader mellan sjuksköterskor verksamma vid 

akutmottagning jämfört med ambulansen.  
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Klinisk implikation och slutsats 

 

Studien visar att särskilt påfrestande situationer ofta förekommer inom akutsjukvården och att 

ungefär hälften av de verksamma sjuksköterskorna inom akutsjukvården upplevt situationer 

som föranlett behov av krisstöd. Kartläggningen visar ett antal situationer där personen oftare 

upplever påfrestning och för att underlätta för personalens återhämtning och minska risken för 

att omvårdnadsarbetet påverkas kan riktade åtgärder mot dessa situationer vara av vikt. T.ex. 

upplevs situationer med barn inblandade som särskilt påfrestande det kan underlätta om 

personalen känner sig mer trygga rent omvårdnadsmässigt i sådana situationer, detta kan 

möjliggöras genom konceptutbildningar inom området.  

Då de evidensbaserade stödformerna för krisstöd på senare år genomgått stora förändringar är 

det av vikt att inkludera dessa i verksamheten. Den stödform som personalen främst föredrog 

var kamratstöd, därav är det viktigt att utbildningen av kamratstödjare prioriteras och att 

rutinerna vid en särskilt påfrestande händelse tydliggörs 
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Bilaga 1 
 

Brev till verksamhetschefer 

Vi, Sofia Nordin och Eric Dalfjord arbetar som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i 

Västmanland. Vi studerar även till specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

ambulanssjukvård på Örebro Universitet. I vårt examensarbete som är en magisterexamen 

omfattande 15 högskolepoäng har vi valt att kartlägga akutpersonals upplevelser av krisstöd 

efter en traumatisk händelse. 

Vi har tidigare varit anställda som sjuksköterskor på akutmottagningen i Västerås och det 

skulle vara av stort intresse om vi fick genomföra denna studie med sjuksköterskor från Din 

verksamhet. Vi känner att detta är ett viktigt område för en god arbetsmiljö inom 

verksamheten. Vi hoppas att denna studie kan vara till hjälp för att kartlägga och eventuellt 

utveckla krisstödet för akutpersonal inom Akutkliniken i Västmanland.  Sjuksköterskor som 

arbetar inom ambulanssjukvården i Västmanland kommer också att ingå i studien. 

Vi har en ambition att kunna informera om vår studie på en arbetsplatsträff vecka 9 eller att 

någon sektionsledare informerar om studien på någon ”ettrapport” under vecka 9. Enkäten är 

frivillig och helt anonym. Enkäterna kommer att delas ut till alla sjuksköterskor på 

akutmottagningen. Enkäten kommer ligga i kuvert i sjuksköterskornas personliga postfack. 

Personerna har sedan 2 veckor på sig att svara på enkäten. Enkäten skickas sedan i ett bifogat 

kuvert tillbaka till oss via internposten. 

Om Du godkänner att studien genomförs är vi tacksamma för din underskrift av det bifogade 

pappret som därefter returneras i bifogat frankerat och adresserat svarskuvert. Om du känner 

att det finns tveksamheter kring studien och dess genomförande är du välkommen att kontakta 

oss eller våra handledare via telefon eller mail. 

Vi kommer att ringa Dig några dagar efter att Du mottagit detta brev för att höra om du har 

några frågor. Om du väljer att godkänna denna studie önskar vi att du informerar 

sektionsledarna på Akutmottagningen i Västerås 

 

 Med vänlig hälsning 

Sofia Nordin                       Eric Dalfjord 

nordinsofia@hotmail.com                      edd06001@student.mdh.se 

070-XXX XX XX                      070- XXX XX XX 

 

Handledare på Örebro Universitet,  

Instutionen för hälsovetenskap och medicin: 

Karin Hugelius                                        Annsofie Adolfsson

  

Universitetsadjunkt                     Universitetslektor 

karin.hugelius@oru.se , 019- 301 353                                           annsofie.adolfsson@oru.se, 

019-303 429 
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Bilaga 2 
 

Fagersta 2013-02-18 

Information till sjuksköterskor vid akutmottagningarna och ambulansstationerna i 

Västmanland. 

Vi, Sofia Nordin och Eric Dalfjord arbetar som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i 

Västmanland. Vi studerar även till specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

ambulanssjukvård vid Örebro Universitet. I vårt examensarbete som är en magisterexamen 

omfattande 15 högskolepoäng har vi valt att undersöka sjuksköterskor vid akuten och 

ambulansen och deras upplevelser vid en särskilt påfrestande händelse.   

Vi hoppas att denna studie kan vara till hjälp för att kartlägga och eventuellt utveckla 

krisstödet för akutpersonal inom Akutkliniken i Västmanland.  Enkäten är frivillig och helt 

anonym. Enkäterna kommer att delas ut till alla sjuksköterskor på akutmottagningarna och 

ambulansstationerna i Västmanland.  Enkäten skickas sedan i ett bifogat svars kuvert tillbaka 

till oss via internposten. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Sofia Nordin     Eric Dalfjord 

nordinsofia@hotmail.com                         eric-dalfjord@gmail.com 

070-XXX XX XX    070- XXX XX XX 

Handledare på Örebro Universitet,  

Institutionen för hälsovetenskap och medicin: 

Karin Hugelius                     Annsofie Adolfsson 

Universitetsadjunk                     Universitetslektor 

karin.hugelius@oru.se , 019- 301 353                                             annsofie.adolfsson@oru.se, 
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Bilaga 3 
 

Enkätstudie om Krisstöd för sjuksköterskor verksamma vid 

akutmottagningar och ambulanssjukvård. 

1. Kön 

Man     

 

Kvinna  

 

 

2. Arbetsplats 

Akutmottagning    

 

Ambulans             

 

3. Antal år i yrket inom akutsjukvård (akutmottagning och/eller ambulans) 

1-2 år  

3-4 år      

5-7 år     

 7-10 år 

> 10 år    
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4. Har du under din tid vid ovanstående arbetsplats upplevt ett behov av krisstöd p.g.a. händelser relaterad 

till ditt arbete?  

Ja   

 

Nej  

 

5. Vid svar ja, hur många gånger? 

0 

1-2     

3-4  

>5  

  

6. Efter vilken typ av händelse/händelser har du upplevt behov av krisstöd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Om behovet fanns, vilken typ av krisstöd erbjöds du?  

 Kamratstöd/avlastningssamtal: strukturerat samtal lett av utbildad kollega som genomgått internutbildning. 

 Debriefing: känslomässig bearbetning lett av specialkompetent person t.ex. psykolog. 

 Kollegialt stöd: stöd och omtanke från kollegor  

 Stöd från arbetsledning: stöd och omtanke från närmaste chef tex sektionsledare, ACIB (ambulanschef i 

beredskap), passansvarig sjuksköterska vid akutmottagningen). 

 

Kamratsstöd/avlastningssamtal   

Debriefing   
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Kollegialt stöd   

Stöd från arbetsledningen  

Beskriv med egna ord hur något av ovanstående stöd såg ut 

 

 

 

 

 

 

 

8. Upplever du att arbetsledningen har en positiv inställning till krisstöd? 

Ja     

 

Nej 

 

Vet ej   

 

9. Ge exempel på vad en särskild påfrestande händelse kan vara för dig ? 

 

      

 

 

 

 

 

10. Finns möjlighet om önskan finns att personal får träda ur tjänst efter en särkild påfrestande 

händelse.   
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Ja  

Nej 

Vet ej             

11. Hur hanterar du händelser som berör dig? var vänder du dig? vad ger dig bäst stöd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Har du någon gång efter en särskild påfrestande händelse upplevt svårigheter i omvårdnadsarbetet? 

 

 

Ofta      

Ibland      

Sällan      

Aldrig      

 

 

13. Behövs förbättringar av krisstödet inom din verksamhet? 

 

Ja  

Nej  

Om svar Ja, ge förslag på förbättringar:  
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