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  Sammanfattning 

Polisyrket är ett högriskyrke vad gäller våld och hot. Bakgrunden till detta arbete 

är vårt eget intresse i ämnet individuellt krisstöd och att ge läsaren en inblick i 

vilka metoder som används vid krishantering. 

Vi vill också påvisa de följdverkningar som kan uppkomma om en polis inte får 

adekvat hjälp efter en traumatisk händelse. Bearbetas dessa upplevelser på ett 

rationellt sätt så kan resultatet bli en polis som utför sitt arbete på ett förtjänstfullt 

sätt, vilket gagnar alla i samhället. 

Vårt arbete bygger till stor del på de handlingsplaner  vi studerat från Jämtlands 

respektive Västerbottens läns polismyndighet. Utöver dessa handlingsplaner har 

vi genom litteraturstudier inhämtat kunskap som är relevant för ämnet, vi har även 

samtalat med debriefinghandledare för att få en syn på hur debriefing går till. 

Resultatet av arbetet är att båda myndigheterna har dokumenterade 

handlingsplaner för debriefing, där det beskrivs när det är befogat och på vilket 

sätt som debriefingen skall genomföras. Ingen av myndigheterna har däremot 

någon förutbestämd plan för hur den enskilde polisen skall beredas någon 

ytterligare hjälp utöver gruppdebriefing. 

Att det finns ett behov av debriefing anser vi vara en självklarhet. Ingen skall 

behöva må dåligt vare sig på jobbet eller privat. Vad som framkommit i arbetet är 

att individuell debriefing vid skrivandet av detta arbete inte är högt prioriterat på 

myndigheterna. Det kan kanske förklaras genom att debriefing i grupp har den 

effekt som önskas, eller så kan det vara så att det inte är ekonomiskt försvarbart. 

Det viktiga är trots allt att personalen skall känna sig trygg och säker i sin 

yrkesutövning och därtill ha ett tillfredsställande privatliv. 
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1 Inledning 

 

Polisyrket är ett högriskyrke vad gäller våld och hot. Yrket innebär att poliser 

utsätts för situationer som de inte kan förutses. Det är därför viktigt att lägga 

stor energi på att minimera och förebygga såväl fysisk som psykisk skada  

(Psykosocialt omhändertagande i Polisen – en kort beskrivning).  

 

Våldet har inte ökat på senare tid utan blivit av annan karaktär. Det som har 

ändrats till idag är att det nu i större utsträckning används tillhyggen i stället för 

"bara knytnävar" (Hot och våld mor sjukvårdspersonal). Även vapenlärare på 

polisutbildningen säger att våldet har en annan karaktär nu än tidigare. Idag 

gömmer sig gärningsmannen i grupp istället för att slåss man mot man. 

 

Det primära med detta arbete är att jämföra Västerbottens och Jämtlands läns 

polismyndigheters sätt att hjälpa den enskilde polismannen i dess hantering av 

en krissituation. Vilka hjälpmedel finns och erbjuds dessa hjälpmedel till 

polismannen/-kvinnan. Vi vill också  visa på att en individuell krishantering kan 

behövas och vad som kan bli resultatet om krishanteringen uteblir. 

 

Vi kommer även i arbetet att belysa de skillnader som finns i respektive 

myndighets handlingsplan. 
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1.1 Bakgrund 

 

Bakgrunden till detta arbete är att vi själva är intresserad av ämnet 

krishantering. Vi har i utbildningen fått en introduktion till vad AAD (After 

Action Debriefing) är för något och sett vikten av att få ventilera sina 

upplevelser i arbetet.  

 

Vi vill försöka ge läsaren en beskrivning av de delar som rör polisen i dess 

krishantering, vad som erbjuds utöver AAD.   

 

AAD är en metod och teknik inom katastrofpsykiatrin som avser den 

psykologiska bearbetningen hos den anställde som upplevt eller deltagit i en 

påfrestande situation. Vid det tillfället tar gruppen upp vad den anställde kände, 

tänkte och fick för reaktioner och intryck (Andersson, 2005). Debriefing kan 

mycket väl anpassas på såväl grupp som på enskild individ och är ett samtal där 

fakta, känslor och intryck tas upp (Sivertsson, 2003). 

 

Debriefing är en metod som syftar till att minska och lindra psykiska 

stressfaktorer och chockupplevelser efter upplevelser där människor utsatts för 

psykiskt påfrestande situationer.  

 

Debriefing = Bearbetning = Stressreduktion 

 

Poliser ställs inför situationer som av den enskilde kan upplevas som 

traumatiska. De måste därför kunna erbjudas möjligheten att bearbeta dessa 

situationer, dels genom AAD, men  även genom en enskild bearbetning (RPS 

1999). Varje polisman har olika behov av bearbetning, behovet är väldigt  
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individuellt, den ena polisen är inte den andre lik. Får de inte göra det kan det 

leda till  

 

avtrubbning och i längden kan det bli att den enskilde polismannen har svårt att 

utföra ett bra arbete. 

 

Polistidningen har i sitt nummer 5/05 en artikel av Johan Granath, som handlar 

om forskningsrapporten Memories of traumatic events among swedish police 

officers som är skriven av Ingemar Karlsson, Stockholms Universitet. 

Rapporten belyser ämnet om vad som kan hända om en polis inte får bearbeta 

de situationer/upplevelser (ex. skjutning) som polismannen varit med om. 

Avsaknaden av bearbetning kan leda till att man bara lagrar på sig dessa 

upplevelser. Enligt Karlsson uppkommer händelserna tidigt i karriären. Detta 

kan bli en tung belastning som knappast gör personen till en bättre polis.  

 

Vi vill i framtiden kunna utföra ett gott polisarbete. Det är då av stor vikt att 

polisen gör ett bra arbete för att medborgare ska känna sig trygga och ha tillit 

till polisen. Att polisen skall lämna allmänheten upplysningar och annan hjälp 

(Polislagen 2§). Det är även viktigt för polisen att kunna fungera i ett socialt 

umgänge vid sidan av polisarbetet,  så det inte får konsekvenser i en 

familjesituation eller i privatlivet i övrigt. En upplevelse som inte bearbetas kan 

leda till sömnrubbningar, magproblem och relationsproblem (Andersson, 2005).  

 

Det är viktigt att en accepterande attityd skapas som gör det möjligt att prata om 

svåra och känsliga situationer som uppkommit och att polismannen får stöd och 

hjälp från arbetsgivaren och inte alltid själv ska behöva bearbeta sina 

upplevelser vid sidan av jobbet. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att ge läsaren en  kunskap om vilka möjligheter som kan 

erbjudas den enskilde polismannen i dennes krishantering. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

I detta arbete har vi tänkt att besvara följande frågeställningar, 

• Varför bör den enskilde polismannen få bearbeta sina upplevelser? 

• Vilken hjälp erbjuds den enskilde för form av individuellt krisstöd i 

Västerbottens och Jämtlands läns polismyndighet? 

• Vad är debriefing? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Eftersom det inte finns tid till att jämföra alla 21 polismyndigheterna har vi valt 

att avgränsa oss till två, Västerbottens och Jämtlands läns polismyndigheter.   
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1.5 Tillvägagångssätt 

 

Vi har kontaktat myndigheterna för att få tag i skriftlig information om deras 

erbjudande om hjälp till poliser. Deras handlingsplaner kommer att ligga till 

grund för detta arbete.  

 

Vi har genom litteraturstudier läst in oss på ämnet debriefing.  Där vi tar del av 

tidigare utgivet material som beskriver vad debriefing är för något, vad som kan 

följa om debriefing uteblir. Vi skall även se över det reglemente som finns och 

som styr debriefing i de undersökta polismyndigheterna. 

 

Vi har också pratat med två stycken debriefinghandledare, Kerstin Rehn och 

Åke Strandgren, samt en chef på bankkontor Patrik Nordlund. 
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2 Teori 

 

Det finns olika typer av debriefing.  Vad som väljs är den som passar bäst för 

situationen som skall bearbetas. Olika modeller som finns är exempelvis: 

 

• CISD – Crisis Incident Stress Debriefing 

• Psykotraumatologisk debriefing  

• RITS – Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress 

• Emotionell Debriefing  

  

Debriefing är en teknik av psykologisk bearbetning. Ett sätt att lösa 

arbetsmiljöproblem, stress, traumatiska upplevelser etc. är att genom 

gruppsamtal eller enskilda samtal få ventilera sina upplevelser och känslor som 

blivit undertryckta (RPS, 1999). 

 

En annan definition av debriefing är att det är en teknik för gruppbaserad 

bearbetning av upplevelser förknippade med insatser vid särskild händelse 

(RPS, 1999). 

 

 I stort kan vi säga att debriefing enligt ett flertal definitioner är att det först och 

främst handlar om gruppbearbetning. Det är den grupp som varit med om 

händelsen som skall utvärdera den. 

 

Med krisstöd avses det psykiska och sociala omhändertagandet som behöver 

vidtas i samband med krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan 

utlösa krisreaktioner. En krisreaktion kan vara en händelse som utlöses av 

ovanliga och oväntade situationer. Det är situationer som den enskilde själv inte 

har redskap för att kunna bearbeta. 
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Situationer som kan utlösa dessa reaktioner är exempelvis när någon utsättas för 

hot om våld eller våld och skada mot den egna kroppen. Reaktionerna kan även  

utlösas när den enskilde hjälper andra som blivit utsatta för tidigare nämnda 

situationer. 
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I boken Debriefing – krisstöd tar Sivertsson upp olika modeller av debriefing. 

 

En typ av modell som vi valt och anser vara lämplig och som kan ligga till 

grund för den enskilde och dennes behov kan vara emotionell debriefing. 

Emotionell debriefing är en modell som är inriktad på grupp och som leds av en 

neutral och tränad debriefer. Ledaren skall vara väl insatt i den problematik som 

gruppen har stött på. Denna modell kan även appliceras på den enskilde 

personen. 

 

När en särskild händelse har inträffat bör debriefing inledas så snart som 

möjligt, helst inom 24 timmar, för att bearbeta problemet. Man tar det i olika 

steg. Först får den enskilde personen  berätta om händelsen och återge det 

faktiska händelseförloppet. Efter detta utforskar man sinnesintrycken: syn, 

hörsel, lukt och vad man kände fysiskt. Sedan följer utforskningen av 

känslorna. Den enskilde får vidare tala om hur det kändes att se händelsen, vad 

som hände inom den enskilde vid det tillfället. Det är viktigt att den enskilde får 

komma in på djupet av sina känslor för att kunna bearbeta dessa. Det kan vara 

tidskrävande att bearbeta en särskild händelse (Sivertsson, 2003). 

 

Särskild händelse är när den enskilde har utsatts för starka upplevelser, tillbud 

och oväntade händelser. Särskilt utsatta är personal inom högstressyrken (polis, 

räddningstjänst och ambulans) där personalen måste ta hand om allvarlig 

skadade personer där barn, arbetskamrater eller anhöriga är inblandade.  

 

För att koppla detta till polisen är arbetet Psykosocialt omhändertagande i 

Polisen – en kort beskrivning ett verktyg där det fastställs att varje polis skall 

veta att de får ett gott psykosocialt omhändertagande om de utsätts för psykiskt 

påfrestande situationer.  
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3 Debriefing hos andra aktörer 

 

I detta stycke kommer vi att visa andra aktörers rutiner inom området 

debreifing. 

 

3.1 Räddningstjänsten Umeå 

 

Räddningsledaren kan besluta om debriefing beroende på händelsen. Beslutet 

grundas på att händelsen varit av sådan art att behov föreligger. Tillfället kan 

ges under arbetspasset men även i direkt anslutning till sitt arbetspass när nästa 

skift går på. Varje grupp skall inte innehålla fler än 10 till 15 personer och ett 

kamratsamtal får inte pågå längre än 90 minuter. Det händer även att 

räddningstjänsten får förfrågan från polisen i Umeå att leda kamratstödsamtal. 

 

Kamratstödsamtalet ska ske inom 2 till 48 timmar efter händelsen och går till på 

följande sätt. 

 

De börjar med en inledning där man förklarar vad det ska handla om. Man går 

genom bakgrunden, fakta, och sekretess (det man talar om  

ska stanna inom gruppen). När detta är klart tar man vid med den aktuella 

händelsen där varje individs insats gås igenom till en början. När man gått 

varvet runt får varje individ berätta hur man kände innan, under och efter 

händelsen. Det hela avslutas med att man sammanfattar vad som framkommit 

under kamratstödsamtalet. Man stämmer av ifall det är någon som behöver en 

ny träff eller om det är bra för alla med den genomgång man har haft. 

Handledarna nöjer sig inte med att stanna vid detta, de tar kontakt med den 

enskilde som kan ha upplevt mest under händelsen och har en liten uppföljning,  
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det blir ett litet inofficiellt samtal. Skulle behovet föreligga för vidare hjälp så 

ligger det utanför deras egen kompetens och då tar de in hjälp utifrån så som 

psykologer, kyrkans stödgrupp etc. 

 

När det har gått 2 till 4 dygn efter en händelse kallar man det för 

debriefingsamtal och har en ledare utifrån. Räddningstjänsten har för det mesta 

eftersnack efter en händelse (Åke Strandgren). 

 

3.2 Nordea 

 

Vid samtal med ett  bankkontor (Nordea Sollefteå) svarade de att de också 

använder sig av en liknande form av debriefing som polisen i Västerbotten. Vid 

ett rån så kallas alltid psykologer in som gör en akut bedömning om andra 

specialister skall tillkallas. Nordea har en utarbetad plan som finns på varje 

kontor. Den utarbetade planen kallas BC-plan (Business Continuity plans). 

Planen är en hjälp till varje kontor för att de skall vara bättre förberedda vid 

eventuella kriser (ex rån) som kan uppstå. Exempelvis framgår det i planen vem 

som skall ringa vem och i vilken ordning (Patrik Nordlund). 

 

Den debriefing som Nordea vanligtvis använder är gruppdebriefing. Enskilda 

samtal sköts av specialister beroende på graden av chock eller hot som 

personalen utsatts för. 
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4  Resultat 

 

Den individuella debriefingen är viktig , den bör inte negligeras utan tas på 

allvar (Karlsson 2005). Denna individuella debriefingen är minst lika viktig 

som den som genomförs i grupp.  Det kan vara så att de samtal som förs i grupp 

inte räcker till för den enskilde polismannen för att bearbeta sina upplevelser 

(Kerstin Rehn). Alla individer är olika och har därmed olika behov för hur en 

upplevelse ska bearbetas. 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS (Arbetarskyddsstyrelsens/ 

Arbetsmiljöverkets författningar) 1999:7 5§ skall det på varje arbetsställe finnas 

den beredskap och de rutiner för krisstöd som behövs med hänsyn till 

verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Arbetstagarna skall känna 

till hur första hjälpen och hur krisstödet organiseras. Det är enligt 7§ cheferna 

och arbetsledande personal på arbetsstället  som skall besitta kunskapen för att 

kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt. 

 

4.1 Individuellt krisstöd 

 

Enligt polismyndigheten i Jämtlands län erbjuds den enskilde professionell 

hjälp i form av samtal med exempelvis psykolog. Samtalet initieras av den 

enskilde när denne känner sådant behov (Jämtland, 2002). 

 

Polisen i Västerbotten (Umeå) har policyn att den enskilde får, om denne 

känner behovet, ha enskilt samtal med en debriefinghandledare efter 

gruppdebriefing. Där samtalar de om den specifika händelsen.  Om de enskilde 

sedan vill ha ytterligare stöd och hjälp så hjälper handledaren till med att slussa 

individen vidare till professionell hjälp, exempelvis till en psykolog för 

ytterligare samtal (Kerstin Rehn). 
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Räddningstjänsten i Umeå har inte officiellt någon individuell debriefing. Har 

en grupp varit med om en händelse där det blivit en dålig utgång eller psykiskt 

krävande insats har man kamratstödsamtal. Detta sker om den enskilde begär 

det, då tar räddningsledaren beslut i frågan och debriefingen är obligatorisk för 

hela gruppen.  

 

4.3 Resultat av arbetet 

 

Rapporten Memories of traumatic events among swedish police officers ger en 

bild av hur viktigt det är med en utvärdering av händelser som poliser råkar ut 

för. Om detta inte sker så kan polisen komma att avtrubbas och lagra dessa 

upplevelser inom sig. 

 

Den enskilda bearbetningen som kan följa efter gruppsamtal skiljer sig mellan 

de två undersökta myndigheterna. 

 

Det som polismyndigheten i Västerbottens län beskriver i sitt dokument är mer 

den psykosociala omhändertagandet och inte så mycket om hur debriefing i sig 

går till, debriefing ingår i det psykosociala omhändertagandet. I 

handlingsplanen beskrivs  huruvida debriefing skall användas, exempelvis när 

någon anställd önskar det, när svåra skador bland egen personal uppstår mm. 

Inom 48 tim efter händelsen skall det inledande samtalet hållas. 

 

Polismyndigheten i Västerbotten (Umeå) håller på att utarbeta en ny 

handlingsplan där målet är att det efter vissa specifika händelser, ej fastställda, 

kommer att arbeta för att en rutin skapas där det blir ett obligatoriskt 

gruppsamtal efter händelsen (Kerstin Rehn). 
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Polismyndigheten i Jämtlands län beskriver mer ingående vad de menar med 

debriefing och vad som är syftet med den och vad som kan vara grunden till ett 

debriefingsamtal. Exempel på olika arbetsinsatser som kan kräva åtgärden kan 

vara en svår olycka där barn är inblandade. Givetvis finns det fler situationer 

där behovet av debriefing är befogat. Enligt handlingsplanen ansvarar 

tjänstgörande arbetsledare för att snarast efter insatsens slut genomföra en 

informell debriefing med samtlig personal som varit inblandad i händelsen. 

 

Hos polismyndigheten i Jämtlands län är det ledningen på myndigheten som 

skall följa upp debriefingen och vid behov sätta in ytterligare åtgärder 

(Jämtland, 2002). 

 

Ingen av myndigheterna  vi jämfört i detta arbete har någon fastställd plan för 

hur den enskilde skall kunna få ytterligare hjälp utöver den debriefing som 

erbjuds efter en skärskild händelse eller när någon anställd så önskar. 
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5 Diskussion 

 

Under arbetets gång har vi förstått att det inte finns något färdigt dokumenterat 

material framtaget på myndigheterna för hur den enskilde polismannen ska få 

hjälp. Sådant skall inte behöva uppstå. Den enskilde polismannen kanske drar 

sig för att fråga om hjälp, då ingen sådan dokumentation finns. Det ska 

egentligen vara en självklarhet att polismannen ska få hjälp för att bearbeta sina 

upplevelser och att det ska finnas fastställt i en handlingsplan på myndigheten. 

 

I förlängningen kan det leda till att den enskilde polismannens sociala liv blir 

drabbat. Debriefing är alltså viktigt för personen och personens omgivning. 

Reaktioner personen har med sig från sina upplevelser kan leda till 

relationsproblem. Sömnproblem är också ett problem som kan uppstå och där 

den enskilde själv i första hand blir drabbad. En traumatisk upplevelse för med 

sig olika former av reaktioner. Varje enskild person har sitt sätt att reagera på 

och det går inte att förutsäga vilken form av reaktion det kommer att bli. 

 

Behovet av hjälp för att bearbeta sina upplevelser har alltid funnits och kommer 

alltid att finnas. Får inte den enskilde polismannen den hjälp han behöver 

kommer det att drabba den enskildes personliga liv. Det är inte meningen att 

familjen ska behöva drabbas av den enskilde polismannens traumatiska 

upplevelser när det finns professionell och utbildad personal som kan sköta den 

delen. 

 

Man kan fundera på vad det kommer att leda till i ett längre perspektiv om inte 

den enskilde polismannen får adekvat stöd. När vi studerar materialet till detta 

arbete föds tankar om att det borde finnas en rutin där man automatiskt har ett 

kortare samtal med varje polisman i anslutning till det avslutade gruppsamtalet.  
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Den enskilde polismannen skulle då lättare kunna undvika eventuella psykiska 

problem. 

 

Behovet av debriefing varierar väldigt olika beroende på händelsen man har 

varit med om. Debriefingen kan ske på olika sätt  och givetvis beror det på hur  

den enskilde reagerar. Ett debriefingtillfälle brukar oftast vara gruppvis men i 

arbetet har det framkommit att behovet för den enskilde polismannen finns och 

kommer alltid att finnas. 

 

I resultatet som framkommit från detta arbete visar på att debriefing inte varit 

prioriterat på de nämnda myndigheterna, framförallt inte den enskilde 

polismannens hjälp utöver gruppsamtal. Detta är definitivt något som man 

skulle kunna lägga lite mer krut på och ta fram en handlingsplan som följs och 

ser till att polismannen får hjälp. Vi tycker att det borde finnas tid, det handlar 

om en människas liv och hur han kommer att fungera i sitt arbete såväl som på 

fritiden. Det är av en stor vikt att polismannen skall kunna utföra ett bra arbete 

även efter en påfrestande händelse. 

 

När det gäller debriefing  är det bra om myndigheterna gör det till en rutin i det 

vardagliga arbetet. Studerar man räddningstjänsten när de återvänt till stationen 

efter en händelse så har de rutinmässigt ofta samtal i grupp. Här skulle polisen 

kunna lära sig en hel del och kunna ge tid för samtal . Som det är idag har  

polisen inte någon avsatt tid till samtal. Det beror på olika faktorer, en är att 

polisen behövs ute medan man på räddningstjänsten får tid till samtal då hela 

gruppen återvänder efter utfört arbete. Det är klart att man i detta läge kan 

fundera på om det inte vore bättre för polisen att avsätta tid till debriefing för att 

i framtiden trygga ett gott arbete från sin personal. 
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När det gäller personal inom polisväsendet borde man undersöka hur man 

skulle kunna ha debriefing i anslutning till skiftbyte eftersom det då inte 

drabbar den ordinarie utryckningsverksamheten, lik den metod som används vid 

räddningstjänsten i Umeå.  

 

Polisen kan definitivt studera hur räddningstjänsten har lagt upp sin 

handlingsplan  och försöka ta det till sig. Detta för att ge sin personal möjlighet 

att få debriefing. Det system som räddningstjänsten utövar (där 

räddningsledaren tar beslut om kamratstödsamtal) kan vi tänka oss överföra till 

polisens yttre eller inre befäl. De tar beslutet i anslutning till skiftbytet att samla 

personalen för debriefing. 

 

Efter att ha tagit del av hur Räddningstjänsten i Umeå arbetar med sin 

debriefing, ser vi att polisen har mycket att lära sig vad det gäller utförandet av 

debriefing. 

 

5.1  Hinder för individuellt krisstöd 

 

En faktor som enligt oss kan vara till last för det individuella krisstödet är den 

kultur som kan förknippas med polisyrket. Att man som polis skall klara vissa 

händelser och inte be om hjälp. Den enskilde polisen kanske då drar sig för att 

be om individuellt krisstöd, detta för att slippa bli utpekad som en mjukis.  Det 

som då kan spela in är att det inte finns något fast dokumenterat i  

handlingsplanen om hur den enskilde skall få sådan hjälp, vart personen skall 

vända sig osv. Om vi tolkar AFS 1999:7 5§ skall arbetstagaren veta hur 

krisstödet organiseras. Kan då vara mycket svårt att veta hur det individuella 

krisstödet organiseras om det inte finns dokumenterat i handlingsplanen. 
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5.2 Slutsatser och förslag 

 

Det är när sådana krisreaktioner som vi tidigare nämnt i arbetet uppstår som den 

enskilde kan vara i annat behov av stöd och hjälp än bara gruppdebriefing. 

 

Slutsatser som vi kan dra  utifrån detta arbete är att ingen av de myndigheter vi 

tittat på  har någon handlingsplan för individuell krishantering. Den 

dokumentation som finns är riktad i första hand mot grupp och inte mot individ. 

 

Vi anser att myndigheten borde sammanställa dokument där det framgår vilken 

typ av ytterligare hjälp den enskilde kan få och i vilken utsträckning som den 

kan ges. Här kan man ta hjälp av räddningsverket och bygga upp ett system för 

sin myndighet. Dokumentet borde kunna ha samma utformning som deras 

dokument som rör debriefing. Där framgår det exempel på när det ska kunna 

utnyttjas. Polisen skulle då kunna få en mer regelbunden kontinuitet i den 

vardagliga verksamheten. 

 

När det har varit en gruppdebriefing runt en extrem händelse tycker vi att det 

automatiskt ska vara ett kort individuellt samtal som följd. Ett samtal som kan  

fånga upp tankar hos den enskilde som inte har framkommit vid gruppsamtalet. 

Debriefingen ska inte sluta i samband med att gruppen skiljs åt. 

 

 Man behöver inte prata med den enskilde direkt, utan gruppen tar debriefingen 

i samband med att passet avslutas. Debriefinghandledaren tar efter avslutat 

gruppsamtal kontakt med den enskilde och stämmer av hur den enskilde mår. 

Att inte lämna den enskilde i sticket, visa att man bryr sig.  

 

Den huvudsakliga slutsatsen som kan tas ifrån detta arbete är att debriefingen 

skall mynna ut i att personalen skall må bra både fysiskt och psykiskt i sitt jobb,  

 



Individuellt krisstöd 
Henriksson Ronny 
Rehn Tomas 
Strömberg Erik 

 18 

 

känna en trygghet och säkerhet. Debriefingen skall även leda till i att den 

anställde skall kunna fullgöra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 

 

5.3 Nya frågeställningar 

 

Efter slutfört arbete har vi upptäckt nya frågor som skulle kunna ligga till grund 

för ett nytt arbete. 

 

En faktor som vi tror skulle kunna vara problematisk när det gäller individuellt 

krisstöd är ett ekonomiskt hinder. Har myndigheten råd att bekosta den enskilde 

sådant stöd? Är det ekonomiskt försvarbart att obligatoriskt ge den enskilde 

sådan hjälp? 
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