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Abstrakt 
Bakgrund: Överrapportering av patienter mellan vårdenheter är en vanligt 

förekommande företeelse för sjuksköterskor. Det finns en tydlig risk att 

patientsäkerheten påverkas negativt om inte överrapporteringen till fullo uppfyller sitt 

syfte att överföra korrekt information till mottagaren.  

Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa sjuksköterskors upplevelse av 

överrapportering inom akutverksamhet. 

Metod: Tolv sjuksköterskor, verksamma på fyra olika kliniker inom den akuta 

verksamheten intervjuades. Genom latent innehållsanalys identifierades huvudtemat 

överrapportering - ett komplext samspel. Detta tema kunde därefter delas upp i tre 

subteman, vilka delades upp i åtta kategorier.  

Resultat: I resultatet framträdde överrapportering i en akutverksamhet som ett 

komplext samspel mellan givare och mottagare. Det uppkom flera faktorer på både 

individ- och organissationsnivå som påverkade överrapporteringen. Även faktorer hos 

patienten, såsom dennes tillstånd, upplevdes påverka överrapporteringen. 

Respondenterna var  tydliga med att överrapportering av patienter var en viktig men 

riskfylld del av handläggningen och att det var väsentligt att det som ansågs relevant 

information för patienten gick fram till mottagaren utan att fördröja tiden till 

behandling. Vikten av en struktur såsom genom en fastställd mall eller en egen 

framtagen struktur ansågs viktigt för att patientsäkra överrapporteringen.  

Slutsats: Vårt resultat styrks av tidigare forskning där överrapporteringen ses som ett 

riskmoment. Vikten av en struktur för att säkerställa att information kommer fram samt 

hur viktigt fokus hos både givare och mottagare är framkom. Studien bidrar med 

aspekten att det som anses som väsentlig information varierar beroende på var i 

vårdkedjan patienten befinner sig.  
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Abstract 
Background: Patient handover between hospital departments are a common occurrence 

in the work day of a nurse. The handover situation can be experienced as a complex 

situation which are influenced by many factors. There is a clear risk that the patient 

safety is affected if the handover do not fulfill its purpose.  

Objective: The purpose with this study is to illuminate nurses experiences of patient 

handover, in the context of emergency care. 

Method: Twelve nurses, working at four different clinics, were interviewed. Through 

using latent content analysis the theme: Handover, a collaboration was identified. This 

theme were thereafter divided in three subthemes which were divided into eight 

categories.  

Resultat: The result of the study did show that the patient handover were a complex 

cooperation between the giver and the receiver of the report. Many factor, both on an 

individual and on an organisational level did affect the handover. The patient's condition 

was also believed to affect the handover. The respondents were clear on that patient 

handover were an important but risky part of the patient care, and that is was important 

that relevant information did reach the report receiver without delaying the treatment. 

The importance of delivering a structured report by using a fixed template was viewed 

as a critical step in making the handover safe for the patient.  

Conclusion: The results are confirmed by previous studies, where handover is 

identified as a potential risk. The importance of using a structure to ensure that 

information reaches its target and that both giver and receiver are focused during the 

report. The results show that what is viewed as essential information varies on the 

account where the report is taking place.  
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1 Inledning 

Enligt Socialstyrelsen drabbas var tionde patient inom den slutna somatiska vården av 

en vårdskada vilket inte enbart medför ett patientlidande utan även en ekonomisk förlust 

för samhället (u.å. A). Bristande kommunikation inom och mellan professionella 

yrkesgrupper anges vara en av de vanligaste orsakerna till vårdskador (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). Kommunikation utgör ett centralt begrepp inom vården.  

Kommunikation är grundläggande i sjuksköterskans profession och sker både i det 

patientnära såväl som det icke-patientnära arbetet. Denna kommunikation sker 

exempelvis mellan sjuksköterska och patient, sjuksköterska och externa resurser såsom 

transportörer och servicepersonal men kanske framförallt mellan sjuksköterskor. En del 

av kommunikationen mellan sjuksköterskor sker vid överrapportering av en patient då 

patientansvaret förflyttas från en sjuksköterska till en annan. 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Kompetensbeskrivning 

I vår studie använde vi respondenter från fyra olika professioner inom den akuta 

verksamheten. Dessa inbegrep respondenter från ambulansverksamhet, akutmottagning, 

anestesiverksamhet samt intensivvård. I dagsläget finns det inget krav på att en 

sjuksköterska verksam inom ambulansverksamhet eller på en akutmottagning måste 

vara specialiserad inom det aktuella området. Detta krav finns dock inom anestesi- och 

intensivvård. I Socialstyrelsens (2005) tidigare kompetensbeskrivning gällande 

grundutbildade sjuksköterskor framkommer att en legitimerad sjuksköterska skall ha 

förmåga att  planera, konsultera, informera och samverka med andra aktörer i 

vårdkedjan. Hen skall dessutom verka för adekvat informationsöverföring och 

samverkan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet (Socialstyrelsen, 2005). 

Denna kompetensbeskrivning har dock upphört och en ny kompetensbeskrivning är 

under arbete via Svensk sjuksköterskeförening. Med andra ord finns det i dagsläget 

ingen kompetensbeskrivning för den grundutbildade sjuksköterska varför vi valt att 

referera till Socialtyrelsens tidigare beskrivning som säger att en god 

kommunikationsförmåga inte bara önskvärt, utan även ett krav på den legitimerade 

sjuksköterskan. För den specialiserade sjuksköterskan finns det gällande 

kompetensbeskrivningar inom området ambulans-, akut-, anestesi- och intensivvård och 

gemensamt för dessa är att bla. kravet på specialistsjuksköterskors 

kommunikationsförmåga. Då författarna till denna uppsats skriver den som ett led i 

specialistutbildningen akut- respektive intensivvård valde vi att titta närmare på de 

kompetensbeskrivningarna. Det framkommer i dessa att ett gemensamt krav på den 

specialistutbildade sjuksköterskan inom akut- repsektive intensivvård är förmågan att 

kommunicera, informera och samarbeta (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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2.2 Kommunikation i vården 

Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare vilket betyder ”göra 

gemensamt” och kommunikation som begrepp förklaras med ord som ”att överföra och 

utbyta information” (Fredriksson, 2012). Denna kommunikation kan vara verbal såsom 

icke-verbal (Charlton et al. 2008). Informationsutbytet i samband med kommunikation  

sker mellan två eller flera olika personer (Eide, Eide & Glad, 2009).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska den legitimerade sjuksköterskan 

ha förmåga att ”planera, konsultera, informera och samverka med andra aktörer i 

vårdkedjan samt verka för adekvat informationsöverföring och samverkan för att uppnå 

kontinuitet, effektivitet och kvalitet” (Socialstyrelsen, 2005). Med andra ord är en god 

kommunikationsförmåga inte bara önskvärt, utan även ett krav på den legitimerade 

sjuksköterskan. 

 

En del i kommunikationen kan även vara icke-verbal (Charlton et al. 2008). Icke verbal 

kommunikation utgörs av kommunikationen med hjälp av ögon, kroppshållning, gester 

etc. (Dahlberg & Segesten, 2012). I en observationsstudie genomförd under en 

tolvmånadersperiod på en intensivvårdsavdelning, studerades överrapporteringen av 

patienter, vilka gjordes bedside dvs. i patientens direkta närhet. En del i det som 

noterades var att deltagarna i rapporten använde sig av icke verbal kommunikation som 

en del i överrapporteringen (Philpin, 2006). Jenkin, Abelson-Mitchell och Cooper 

(2007) lyfter i sin studie fram icke-verbal kommunikation i samband med 

överrapportering som en negativ upplevelse kring överrapportering. Icke verbal 

kommunikation kan också användas som ett sätt att bekräfta mottagen information. I en 

studie av Hill (2003) undersöktes den icke verbala kommunikationen under rondarbete 

och ett av fynden var att ögonkontakt användes för att bekräfta eller motsäga mottagen 

information. 

 

2.3 Aktivt lyssnande 

För att kommunikation ska kunna vara effektiv krävs det att mottagaren lyssnar aktivt. I 

en studie av Nestel och Kidd (2006) genomfördes en fokusgruppstudie med sju 

operationssköterskor med syfte att identifiera hur dessa upplevde kommunikationen på 

operationssalen. Ett av huvudfynden under denna studie  var att det ansågs viktigt att 

deltagarna i kommunikationen var uppmärksamma och lyssnade aktivt. 

 

2.4 Kommunikation i akutverksamhet 

I arbetet med och kring en patient med svikt i vitala funktioner är kommunikation om 

möjligt ännu viktigare eftersom tid samt rätt behandling kan vara direkt avgörande för 

patientens chans till överlevnad (Catchpole et al. 2013). Vid arbetet med en patient med 

svikt i vitala funktioner ingår ofta flera professioner samt vårdpersonal från olika 

kliniker. Detta kan göra situationen mer komplicerad då skilda bakgrunder och 

förförståelse kan göra att personer tolkar händelser och ord olika (Arnold & Underman 

Boggs, 1999). 
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Överrapportering av en patient med svikt i vitala funktioner från en vårdenhet till en 

annan utgör en del av arbetet i en akutverksamhet. Exempel på detta kan vara 

överrapportering mellan ambulans och akutmottagning (Fairbanks, Bisantz & Sunm, 

2007), mellan akutmottagning och intensivvårdsavdelning (Zakrison et al. 2014), eller 

mellan intensivvårdsavdelning och anestesipersonal/ambulanspersonal inför en 

operation eller transport. Detta bekräftas av Socialstyrelsen (u.å. A) som menar att den 

vanligaste bristen i kommunikation sker i övergången mellan vårdenheter eller team. 

 

En överrapportering är en form av informationsöverföring, i vilket en givare och en 

mottagare deltar. Överrapportering är en viktig del för att skapa kontinuitet i vården och 

kräver utbildning och individuell uppmärksamhet (Australian Medical Association, 

2006). 

 

2.5 Patientsäkerhet 

Enligt Socialstyrelsen finns det stora risker för patientsäkerheten om överföringen av 

information mellan vårdgivare brister (u.å. B).  Sveriges kommuner och landsting (SKL, 

SBAR för strukturerad kommunikation, 2010) bekräftar att kommunikation mellan 

vårdpersonal är viktigt för att hålla en hög patientsäkerhet. Fossum (2007) menar att 

kommunikationen bör vara sådan att samtliga inblandade förstår den och pratar samma 

språk. Vidare påtalar SKL (2016) att kommunikation bör vara strukturerad så att ingen 

information missas och inga feltolkningar görs. Redfern, Brown och Vincent (2009) 

anser att kommunikation är viktigt för att göra vården effektiv och säker eftersom 

bristande kommunikation kan medföra att patienter utsätts för risker och fel. 

  

Patientsäkerhet och kontinuitet är ett krav på svensk sjukvård enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). Enligt Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ska också 

patienten skyddas från vårdskada. Bost, Crilly, Patterson och Chaboyer (2012) menar 

att bristfällig kommunikation kan ge upphov till vårdskada. SKL (SBAR för 

strukturerad kommunikation, 2010) anser att en strukturerad kommunikation och 

överrapportering är sätt att patientsäkra överrapporteringen.  

 

En risk som kan uppstå vid kommunikation gällande patienten rör läkemedelshantering. 

I en studie av Liu, Manias och Gerdtz (2012), vilken undersökte kommunikation 

relaterat till läkemedelshantering fann författarna att respondenterna uppgav att det 

stundtals var svårigheter att få klarhet i läkemedelshanteringen i samband med 

rapporteringen av en patient. 

 

2.6 Faktorer som kan komplicera kommunikation 

Två personer som talar samma språk kan trots det ha svårt att till fullo förstå varandra, 

då språk kan påverkas av flera faktorer såsom utbildning, ålder och socioekonomisk 

bakgrund samt i vilken miljö kommunikationen utspelar sig (Arnold & Underman 

Boggs, 1999). Enligt Fossum (2009) är det viktigt att vårdpersonal har en ömsesidig 

förståelse för varandra för att i största mån undvika missförstånd och för att en effektiv 
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kommunikation ska kunna ske. Vid överrapportering av patienter från ambulans till 

akutmottagning har det visat sig att information missas, vilket potentiellt utgör en risk 

för den aktuella patienten (Fairbanks et al., 2007). Likaså visar Zakrison et al. (2014) på 

en betydande informationsförlust vid överrapportering av patienter utsatta för trauma 

från akutmottagning till intensivvårdsavdelning. Vidare menar Fossum (2009) att stress 

och ökad belastning kan påverka kommunikationen vid överrapportering negativt, då 

information kan utebli. Bost et al. (2012) menar att faktorer såsom det akuta 

omhändertagandet samt en stressig omgivning kan störa en överrapportering.  

 

Patientens tillstånd har visat sig påverka överrapporteringen då den sjuksköterska som 

har lämnat rapport upplevt sig åsidosatt när mottagande sjuksköterska valt att fokusera 

på patienten istället för själva rapporten (McFetridge, Gillespie, Goode & Melby, 2007). 

Enligt Bruton, Norton, Smyth, Ward och Day (2016)  kan information given vid 

överrapportering i patientens närhet orsaka osäkerhet hos patienten. 

 

En annan faktor som kan komplicera kommunikationen är oerfaren personal eller 

sjuksköterskor som är nya i yrket. Enligt Ebright, Urden, Patterson och Chalko (2004) 

upplevde sjuksköterskor som var nya i yrket att deras rapport kunde vara bristande och 

sakna viss del av den vitala informationen. Även läkare och framförallt underläkare 

visade sig känna sig oförberedda vid överrapporteringssituation relaterat till bristande 

träning i överrapporteringsmomentet (Manser & Fosters, 2011). 

 

2.7 Verktyg vid kommunikation 

En studie av Calleja, Aitken och Cooke (2016) visade att personal som deltog i 

överrapportering ansåg att en tydlig och koncis rapport som följer gällande riktlinjer 

säkrade överrapporteringen. Detta bekräftas av McFetridge et al.  (2007) som i sin 

studie ser överrapportering som en del i att kvalitetssäkra vården kring den akut sjuka 

patienten samt betonar vikten av tydliga riktlinjer som stöd vid överrapportering. 

 

Det finns flera framtagna verktyg och mallar vars syfte är att underlätta och göra 

överrapporteringar mer strukturerad och på så sätt öka patientsäkerheten 

(Socialstyrelsen, u.å. a). SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation) är 

ett kommunikationsverktyg framtaget för flygindustrin men som sedermera börjat 

användas inom sjukvården och idag används på flertalet vårdinrättningar både nationellt 

och internationellt (SBAR för strukturerad kommunikation, 2010). Enligt en studie 

gjord av Achrekar, et al. (2016) så kände sig de överrapporterande sjuksköterskorna 

bekvämare i överrapporteringen och upplevde att de inte missar viktig information när 

de använde sig av SBAR. 

 

3 Teoretisk referensram 

Kommunikation betyder som tidigare beskrivet  ”att göra gemensamt” och ”att överföra 

och utbyta information” (Fredriksson, 2012). Samma författare menar att 

kommunikation inom vården är en grundförutsättning för att kunna förstå den andres 
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livsvärld (Fredriksson, 2012). Enligt Dahlberg och Segesten (2012) kan livsvärlden 

förstås som världen ”så som den erfars”. Inom vårdventenskapen utgör erfarenhet, 

utvecklad i mötet mellan patient och vårdare en grundsten för kunskap (Ekebergh, 

2012). Denna erfarenhet visar sig i vårdarens språk, handlingar och sätt att förhålla sig 

till sin omvärld (Ekebergh, 2012). Dahlberg och Segesten (2012) menar att 

kommunikation både är viktigare och svårare inom vården vilket bekräftas av 

Fredriksson (2012) som menar att kommunikation både förenar och möjliggör 

ömsesidig förståelse men också kan skapa konflikter och bidra till friktion. 

Överrapporteringen har visat sig vara en situation som skapar frustration (McFetridge et 

al. 2007). Ett bekymmer i kommunikationen är att människor inte säger det vi menar 

eller inte menar det vi säger och det således finns hinder för den mellanmänskliga 

kommunikationen (Dahlberg & Segesten, 2012). Liksom de flesta möten mellan 

människor utgörs kommunikation primärt av verbal kommunikation men det finns även 

en stor del icke verbal kommunikation där kommunikationen sker med hjälp av ögon, 

kroppshållning, gester etc. (Dahlberg & Segesten, 2012). Tidigare forskning har visat på 

att icke verbal kommunikation även är en del i överrapporteringen (Philpin, 2006).  

 

Patienten ska, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), skyddas från vårdskada. 

Bost et al. (2012) menar att en bristfällig kommunikation vid överrapportering kan leda 

till detta. Dahlberg och Segesten (2012) benämner en vård som inte är vårdande, och 

således inte stärker hälsoprocesser, som vårdlidande och menar vidare att detta är 

onödigt och bör elimineras. Arman (2013) beskriver lidande som en subjektiv mänsklig 

helhetsupplevelse av att möta något ont och även att orsaker till lidande kan vara 

oändliga. Oro kan ses som ett av vården orsakat lidande (Arman, 2013). 

 

Dahlberg och Segesten (2012) menar att kroppen utgör navet kring vilket världen rör sig 

och ur ett fenomenologiskt perspektiv kan kroppen förstås som ett subjekt snarare än ett 

objekt som inom naturvetenskapen. Vårdvetenskapen menar att kroppen är fylld av 

erfarenheter, minnen, upplevelser, tankar, känslor och visdom och förklarar kroppen 

som ”levd” och att kroppen är både bärande- och skapande av mening (Dahlberg och 

Segesten, 2012.). Rosberg (2008) menar att kroppen utgör grunden för våra 

erfarenheter. Grunden för vetenskapsbaserad forskning utgörs av idén att genom 

insamling av kunskap beskriva verkligheten (Pribe & Landström, 2012). Den kvalitativa 

forskningen syftar till att skapa kunskap kring ett fenomen så som det tolkas och 

uppfattas samt vilken mening människor lägger i det fenomenet (Henricson & Billhult, 

2012). Polit och Beck (2009) betonar även de att det enbart är genom mänsklig tolkning 

vi kan komma åt verkligheten. Fredriksson (2012) menar att det är livsvärlden som 

utgör grunden för tillägnande av kunskap. Detta bekräftas av Asp och Fagerberg (2012) 

som menar att kunskap om upplevelser erhålls genom att de människor som besitter 

kunskap om sina upplevelser berättar om dem. Vi anser därför att vi för att kunna nå 

vårt syfte måste gå till dem med erfarenhet av det fenomen vi skall undersöka för att 

kunna nå kunskap om fenomenet, i detta fall sjuksköterskors upplevelse av 

överrapportering i en akutverksamhet. 
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4 Problemformulering 

Kommunikation utgör en central del i vårdarbetet och ligger till grund för en stor del av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor ska den legitimerade sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med 

annan vårdpersonal. Således är kommunikationsförmåga ett krav på den legitimerade 

sjuksköterskan. Likaså säger Svensk sjuksköterskeförening att en god 

kommunikationsförmåga är ett krav på den specialistutbildade sjuksköterskan. 

 

I kommunikationen mellan vårdpersonal ingår överrapportering av en patient när 

ansvaret för patienten flyttas från en vårdgivare till en annan. SKL betonar vikten av 

kommunikation mellan vårdpersonal för att säkerställa en patientsäker vård vilket 

bekräftas av både Socialstyrelsen och Svensk sjuksköterskeförening. Kommunikationen 

bör vara av sådan art att samtliga inblandade är införstådda med dess innebörd. Vidare 

bör kommunikation ske på ett strukturerat sätt för att undvika bortfall i väsentlig 

information och ej ges utrymme för feltolkning. 

  

Tidigare forskning har visat att kommunikation är viktigt då bristande kommunikation 

kan medföra att patienter utsätts för risker och fel. Vidare har forskning visat att 

överrapporteringen av patienter med svikt i vitala funktioner utgör en risk för 

patientsäkerheten då bristfällig kommunikation kan orsaka vårdskada vilket 

vårdpersonal ska skydda patienten från. 

 

Efter genomgång av tidigare vårdvetenskaplig forskning förefaller det finnas få studier i 

Sverige som belyser sjuksköterskors  upplevelse av överrapportering av patienter inom 

akutverksamheter. 

 

5 Syfte 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelse av överrapportering inom 

akutverksamhet. 

 

6 Definitioner 

 

6.1 Akutverksamhet 

I denna studie omfattas akutverksamhet av ambulans, akutmottagning, intensivvård 

samt anestesiverksamhet.  

 

6.2 Informationsöverföring 

Information som överförs mellan vårdpersonal innan, under eller efter en överflyttning 

av en patient (Calleja et al. 2011). 
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6.3 Svikt i vitala funktioner  

Ett patienttillstånd med svikt, i för patienten vitala funktioner avseende respiration, 

cirkulation, elimination och/eller metabolism till följd även exempelvis sjukdom, olycka 

eller operativ komplikation (Stubberud, 2009), 

 

6.4 Vårdenhet 

Enligt Socialstyrelsens termbank utgör en vårdenhet en organisatorisk enhet som 

tillhandahåller hälso- och sjukvård såsom en klinik, mottagning, vårdavdelning eller ett 

sjukhus (u.å. C).  

 

6.5 Överrapportering  

Överrapportering definieras enligt Australian Medical Association (2006), som 

överförandet av det professionella ansvaret vad gäller del av eller hela ansvaret för en 

eller flera patienter till en annan person. 

 

7 Metod 

Det fenomenologiska perspektivet innebär att fokus ligger på individens medvetande 

och dennes levda erfarenhet och att det med hjälp av fenomenologin finns goda 

möjligheter att utforska individens upplevda erfarenhet (Rosberg, 2008). Syftet med 

studien var som tidigare nämnt att utifrån sjuksköterskors perspektiv belysa upplevelsen 

av överrapportering inom akutverksamhet. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det 

är den företeelse som studeras som ligger till grund för den forskningsansats som väljs. 

Vidare menar författarna att mätbara företeelser lämpar sig väl för statistiska metoder 

medan komplexa existentiella fenomen inte skall redovisas i siffror (2010). I vår studie 

är vi intresserade av att belysa upplevelser vilket är högst subjektivt. Det betonas även  

av SBU (2010) att en kvalitativ studie kan tillföra en djupare och mer detaljerad 

kunskap och förståelse för ett fenomen än en kvantitativ studie. Även Polit och Beck 

(2009) anser att forskning med en kvalitativ ansats är bäst lämpad när forskaren söker 

en mer heltäckande bild och en djupare förståelse för en subjektiv upplevelse ur 

individers perspektiv. Vi valde därför, med stöd av litteraturen, att använda oss av en 

kvalitativ forskningsansats för vår studie.  

 

Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer. Danielsson (2012) beskriver att intervju 

som datainsamlingsmetod är lämpligt att använda i forskning vars syfte är att förstå 

fenomen eller situationer. Polit och Beck (2009) skriver att intervjuer är mer värdefulla 

än enkäter för de flesta studiers syfte eftersom intervjuer med öppna frågor ger en mer 

detaljrik information.  

 

Den kvalitativa ansatsen innebär också att forskningen äger rum i den kontext där 

fenomenet utspelar sig (Henricson & Billhult, 2012). I vårt fall utgörs denna kontext av 

en sjukhusmiljö på akutmottagning, operationsavdelning eller intensivvårdsavdelning, 

där patientansvaret överlämnas från en patientansvarig sjuksköterska till en annan. Detta 

kan exempelvis ske mellan sjuksköterskor i ambulansverksamhet som överrapporterar 
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en patient på akutmottagning, mellan sjuksköterskor på akutmottagning och/eller 

anestesiverksamhet till intensivvårdsavdelningen och/eller mellan 

intensivvårdsavdelning och personal vid ambulans-/anestesiverksamhet inför en 

stundande akut transport. 

 

7.1 Urval 

I en kvalitativ studie sker urvalet bland personer med erfarenhet av det fenomen som 

skall studeras (Henricsson & Billhult, 2012). Vi använde oss av ett strategiskt urval för 

att säkerställa att deltagarna hade erfarenhet och kunskap nog för att kunna svara upp till 

studiens syfte. Vi vände oss via mail till verksamhetschef för ambulansverksamheten i 

ett län i Småland liksom till verksamhetschefer för akutverksamhet, anestesi- och 

intensivvård i två län i Småland för ett godkännande. Ett informationsbrev riktat till 

verksamhetscheferna bifogades (bilaga C). Efter godkännande mailades 

informationsbrev (bilaga D) ut till sjuksköterskor på respektive klinik. Då vi fick en låg 

svarsfrekvens på utskicket valde vi att gå vidare i rekryteringsprocessen genom att 

personligen vända oss till sjuksköterskor på respektive klinik som kunde svara an till 

vårt syfte. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara 

yrkesverksamma sjuksköterskor med minimum två års erfarenhet av kliniskt arbete och  

överrapportering av patienter inom respektive verksamhet. Exklusionskriterier var 

initialt sjuksköterskor som vi som intervjuare hade arbetat tillsammans med. Detta för 

att motverka risken för det som Polit och Beck (2009) benämner som intervjubias. För 

att motverka bias söktes respondenter från ytterligare ett län i Småland. Då svar om 

godkännande av rekrytering av respondenter från ett av länen dröjde samt av för oss 

logistiska skäl kom studien enbart att innefatta respondenter från verksamheter inom ett 

av de tillfrågade länen och fyra av deltagarna är kollegor med en av författarna till 

denna studie. 

 

Vi strävade efter att använda lika många respondenter från varje verksamhet och att ha 

lika många manliga som kvinnliga respondenter. Under processen tackade en tillfrågad 

nej, en person valde att inte svara och två inbokade intervjuer fick avbokas pga. 

sjukdom och resa. Slutligen inbegrep studien 12 respondenter med tre respondenter 

vardera från ambulans, akutmottagning, anestesiverksamhet och intensivvård. Av 

deltagarna var åtta kvinnor och fyra män. En respondent var 20-29 år, sju respondenter 

var mellan 30-39 år, tre respondenter var mellan 40-49 år och en respondenter var > 50 

år. Antal år i yrket varierade från 2-5 år (en respondent), 6-10 år (en respondent), 11-20 

år (åtta respondenter) och > 20 år (två respondenter). Av respondenterna var fyra 

stycken grundutbildade sjuksköterskor och åtta stycken var specialiserade inom sitt 

område (två ambulanssjuksköterskor, tre anestesisjuksköterskor och tre 

intensivvårdssjuksköterskor). 

 

 

7.2 Datainsamling 

Intervjuerna skedde på en av respondenterna bestämd plats där nio av intervjuerna 

skedde i lokaler på deras respektive arbetsplats, två intervjuer genomfördes i någon av 
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intervjuarnas hem och en genomfördes hemma hos respondenten enligt dennes 

önskemål. 

 

I intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuteknik med öppna frågor 

formulerade i en framarbetad intervjuguide (Bilaga B). Under den första intervjun 

framkom information som omarbetades till kompletterande frågor vilka adderades till  

intervjuguiden inför nästföljande intervju (se kompletterande frågor under Intervjuguide 

(Bilaga B). Att använda en intervjuguide innebär att forskarna kan styra intervjuerna till 

för syftet väsentlig information inom den satta tidsramen (Danielsson, 2012). Vidare 

menar samma författaren att användandet av denna teknik ger förutsättningar för 

samspel mellan forskare och respondenter.  

 

Intervjuerna inleddes med att respondenten kortfattat fick berätta om sin yrkesbakgrund 

vilket mynnade ut i den statistik som tidigare redovisats. Därefter följde en av våra 

framtagna temafrågor, ex. ”Kan du beskriva hur en överrapportering av en patient med 

svikt i vitala funktioner går till på din arbetsplats?” varpå exempelvis uppföljande fråga 

ställdes ”Hur upplever du denna överrapportering?”. Intervjun utvecklades till en dialog 

där vi med hjälp av våra temafrågor kunde styra dialogen mot studiens syfte. De 

uppföljande frågorna användes som stöd om informationen inte uppkommit under 

dialogen för att säkerställa att samtliga respondenter svarade på samtliga frågor. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafonapplikation via privat mobiltelefon. 

Efter avslutad intervju fördes materialet över på ett usb-minne och raderades från 

diktafonen. Längden på intervjuerna varierade från 25-50 minuter. Därefter 

transkriberades intervjuerna. Av intervjuerna genomfördes sex intervjuer tillsammans 

och därutöver gjordes tre individuella intervjuer vardera. Orsaken var logistiska och 

schematekniska skäl då flera av intervjuerna bokades in på överlappningstid då 

deltagarna var i tjänst. 

 

7.3 Dataanalys 

Då en strävan var att på ett djupare plan tolka insamlad data valde vi att använda latent 

kvalitativ innehållsanalys, vilket av Danielsson (2012) beskrivs som den metod som 

används för att genom tolkning nå textens djupare innebörd.  

 

En analysenhet innefattar det dokument som analyseras (Graneheim & Lundman, 

2004). I vårt fall består analysenheten av de transkriberade intervjuerna. Intervjuerna 

lästes efter transkribering gemensamt varpå meningsbärande enheter plockades ut. 

Meningsbärande enheter utgörs av en meningsbärande del av texten och utgör grunden 

för analysen (Graneheim & Lundman, 2004). Som förberedelse inför kondensering 

avlägsnades delar såsom ställda frågor, pauser och stakningar för att göra texten mer 

lättarbetad och begriplig. Därefter omarbetades de meningsbärande enheterna genom 

kondensering, nära till text. Med nära till text menas att texten kortas ner men textens 

kärna bevaras (Graneheim & Lundman 2004). Kondensering är en process där 

meningsenheterna kortas ner men med bevarat centralt (manifest) innehåll varpå texten 
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abstraheras (lyfts till en högre logisk nivå). Denna bearbetade text tolkades därefter 

under den fas som kallas kondensering, tolkning till det latenta innehållet, med vilket 

menas en djupare tolkning av textens underliggande mening. Den tolkade texten 

kategoriserades därefter i underkategorier som då utgjorde text med liknande innehåll 

och som slutligen kunde sammanföras under kategorier (Graneheim & Lundman 2004). 

Dessa kategorier sorterades därefter in under sub-teman. 

 

 

Fig. 1. Exempel på analysprocessens olika steg från meningsbärande enhet till subtema. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering, 

nära till text 

Kondensering, 

tolkning 

Underkategori Kategori Subtema 

Det bästa är ju 

om man 

använder den 

för då är det ju 

standardiserat, 

uppstyltat och 

det tycker jag är 

bra. Annars 

kanske det blir 

lite mer egna 

värderingar man 

lägger in än om 

man inte hinner 

göra den så men 

ibland är 

patienterna så 

dåliga att dom 

inte hinner det. 

Det bästa är ju 

om man 

använder den 

för då är det 

ju 

standardiserat, 

uppstyltat och 

det tycker jag 

är bra. 

Standardiserat 

och uppstyltat 

är bra 

 

Struktur 

underlättar 

överrapporteringen 

Vikten av 

struktur 

och 

väsentlig 

information 

Upplevelsen 

kring 

lämnande 

av rapport 

 

7.4 Förförståelse 

Förförståelse innefattar de erfarenheter, yrkesmässiga perspektiv, hypoteser och den 

teoretiska referensram om ett fenomen som forskaren bär med sig in i studien och denna 

förförståelse anses påverka forskaren under processen, framförallt under datainsamling 

och analys (SBU, 2014). Förförståelsen kan, enligt SBU (2014) vara det som initialt 

leder fram till själva forskningsområde.  

 

Då vi har erfarenhet av överrapportering i en akutverksamhet medförde det en 

förförståelse för fenomenet. Lundman och Hällgren Granheim (2012) skriver att 

förförståelse genom omedveten påverkan kan utgöra en brist i tolkningarna av 

intervjuerna. Därav var vi vaksamma över vår förståelse och att dem möjligen kunde 

påverka oss under analys av data. Pribe och Landström (2012) och Rosberg (2008) 

framhåller vikten av att reflektera över betydelsen av sin egen förförståelse under 
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forskningsprocessen. Vi har därför under hela processen förhållit oss aktiva och kritiska 

till genomförd analys och uppkommet resultat och konsekvent ifrågasatt detta genom att 

diskutera tillsammans med handledaren. 

 

7.5 Forskningsetiska överväganden 

För säkerställa att deltagarnas säkerhet, välbefinnande och rättigheter garanteras kan 

forskaren ta hjälp av etiska principer (Kjellström, 2012). Forskargruppen tillämpade de 

lagförda principerna Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) vars syfte är att ”skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning”. Studien föregicks 

därför av en egengranskning via Etikkommité Sydost formulär (bilaga A) på deras 

hemsida http://www.bth.se/eksydost enligt riktlinjer från LNU. 

Då frågorna ett till sex i blanketten besvarades med nej, utgjorde inte studien, enligt 

Etikkommité Sydost, något etiskt kritiskt moment och en officiell etikansökan om etisk 

rådgivning behövdes därav inte genomföras. 

 

Intervjuerna föregicks av att skriftlig information via ett informationsbrev (bilaga C) 

delgavs verksamhetschefer på aktuell vårdinrättning för godkännande av studiens 

genomförande. Därefter skickades information skriftligen via ett informationsbrev 

(bilaga D) till sjuksköterskor på respektive klinik. Av informationsbrevet framgick det 

att deltagandet skedde på frivillig basis och att deltagarna när som helst kunde välja att 

avbryta sitt deltagande utan att ange anledning. 

 

Inför intervjun fick samtliga respondenter läsa igenom informationsbrevet som 

skickades ut via mail (bilaga D). De fick även samma information muntligen där vi 

tydliggjorde att intervjuerna skedde på frivillig basis och att de således kunde lämna 

intervjun utan att uppge anledning. Vidare fick samtliga respondenter skriva under ett 

samtyckesformulär (bilaga E). 
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8 Resultat 

Det resultat som tydliggjordes efter analys av texterna resulterade i kategorier med 

vardera tre underkategorier samt ett övergripande tema. 

 

Figur 2 visar framkomna kategorier, subteman och övergripande tema. 

Tema Överrapportering - Ett komplext samspel 

 

Subtema 

Att lämna rapport Att ta emot rapport Viktigt för dig, inte 

viktigt för mig 

 

 

 

 

Kategori 

Vikten av struktur och 

väsentlig information 

Att vara förberedd och 

fokuserad 

Olika perspektiv 

Att bli lyssnad på och att 

få bekräftelse 

Erfarenhet och 

överrapportering 

Patienter med 

komplexa tillstånd 

Faktorer som upplevs 

påverka lämnande av 

rapport 

Faktorer som upplevs påverka 

mottagande av rapport 

 

 

8.1 Överrapportering  - Ett komplext samspel 

Resultatet visade på överrapportering som ett komplext samspel mellan givare och 

mottagare där flera faktorer såväl på individ- som på organisationsnivå påverkade 

överrapporteringens kvalitet. Resultatet visar att överrapportering ansågs vara en viktig 

del i att patientsäkra handläggningen av patienten i akutverksamhet då risker med 

förlorad information ansågs kunna leda till vårdlidande för patienten. Förutom 

vårdlidande i form av försenad behandling och brister i läkemedelshantering med risk 

för vårdskada uppkom också risken för oro hos patienten.  

 

Resultatet visade på vikten av erfarenhet av överrapportering, både ur rollen som givare 

såväl som mottagare och vikten av en tydlig struktur med relevant information given 

kort och koncis. En förståelse för varandras olikheter och erfarenhet samt vad som, 

utifrån den andres roll, ansågs väsentlig information visade sig även det vara av stor vikt 

för att kunna genomföra en patientsäker överrapportering av en patient i en 

akutverksamhet. Organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorer visade sig även spela 

in på kvaliteten i överrapporteringen där faktorn stress främst framhölls. Att vårda en 

patient med svikt i vitala funktioner liksom patienter med komplexa tillstånd upplevdes 

även det försvåra överrapporteringen. 

 

8.2 Att lämna rapport 

Resultatet visade att användning av en struktur i samband med lämnande av rapport 

både förenklade rapporten och gjorde den mer patientsäker. Det framkom att den 

struktur som användes varierade beroende på klinisk erfarenhet samt vana att arbeta 

med överrapporteringar. Det ansågs viktigt att både bli lyssnad på och att få bekräftelse 

på att given information nått mottagaren. Även givarens ambitionsnivå samt 
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upplevelsen av att bli kritiserad utifrån sin roll som givare av information påverkade 

överrapporteringens kvalitet. 

 

8.2.1 Vikten av struktur och väsentlig information 

Resultatet visade att användande av en struktur som stöd ansågs bra då det gav  

förutsättningar för att all väsentlig information överlämnades. Att få med all 

information ansågs väsentligt då överrapporteringen sågs som ett riskmoment där 

respondenterna upplevde att information kunde missas vilket upplevdes kunna få 

konsekvenser för patienten ”det är ju visat, det är rapportsituationerna som är farliga 

alltså, det är då det blir fel liksom, så man önskar ju att man hade ett bra standardiserat 

sätt”. Dessa konsekvenser skulle enligt respondenterna kunna leda till försenad-  

utebliven- eller felbehandling och således kunna ge vårdskador och patientlidande. ”går 

den förlorad kan det ju bli en fördröjning i nödvändiga insatser, nödvändig vård för den 

patienten vilket skulle kunna göra att patienten inte överlever i värsta fall...eller att man 

får vårdskador.” 

 

Framförallt i situationer som ansågs stressande ansågs en mall eller ett 

rapporteringsverktyg underlätta för att tydliggöra det som ansågs väsentligt och 

minimera risken för fel, ”det gäller ju oss alla, man blir stressad, så är ett verktyg eller 

arbetssätt bra, om inte annat som en karta, vad som är viktigt”. Användandet av ett 

överrapporteringsinstrument upplevdes ge en strukturerad sammanfattning av patienten 

och struktur sågs som en förutsättning för att kunna rapportera över till nästa instans. 

Respondenterna var tydliga med att en struktur i samband med överrapportering var bra 

och underlättade för både givare och mottagare av rapport. En struktur ansågs minska 

risken för information som var oväsentlig i sammanhanget samt minimera tiden till 

behandling. 

 

”... förbereda en eventuellt kommande behandling på ett annat sätt när man får en 

överrapportering där man får alla vitalparametrar och där man får reda på exakt vad 

som hänt och jag kanske får en chans att slå upp journalen” 

 

Det efterfrågades ett rapporteringsverktyg som var enkelt att följa och anpassat för alla 

kategorier och även att verktyget skulle ge en tydlig överblick över patientens vitala 

funktioner. ”Lika mycket som vi vill ha hjälpmedel och det får ju inte bli för krångligt 

där heller”. Vidare framkom aspekten av att vara konsekvent i sitt användande av 

struktur och vikten av att de som arbetar kring patienten är införstådda med den struktur 

som används och att en brist i rutinen kan ge en brist i given information. 

 

”Och det är väl därför man har så mycket rutiner och riktlinjer för att man vill att det 

ska bli så säkert som möjligt för både patienter och för sig själv. Så jag tror att det är 

bra att alla använder samma.” 

 

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation)  som rapporteringsverktyg 

upplevdes som ett bra hjälpmedel vid överrapportering då den ansågs patientsäkra själva 



  
 

14 

överrapporteringen och att en rapportering utan SBAR som mall upplevdes 

ostrukturerad, ”jag tycker ju att SBAR är bra och patientsäker”. Det framkom även att 

SBAR som mall underlättade när det kom till vad som ansågs väsentlig information och 

att den vetskapen  gav respondenten i fråga trygghet. 

 

Vikten av att använda en struktur för att patientsäkra överrapporteringen var något som 

respondenterna framhöll, men flera upplevde att de inte gjorde ett aktivt val att använda 

en bestämd mall såsom SBAR utan att de hade en egen struktur som dock i många fall 

liknade SBAR.”Man kan ju säga att vi använder väl en modifierad SBAR, efter de 

behoven som finns”. De respondenter som använde en egen mall upplevde att den 

struktur de använde var omedveten och byggde på erfarenhet av överrapportering eller 

ett det var en struktur de kände sig bekväma med.  

 

Respondenterna kunde dock se ett problem med inkonsekvens i strukturen kring 

överrapporteringarna och att det inte fanns ett vedertaget gemensamt sätt att rapportera 

på. Det uttrycktes även en rädsla för att information skulle utebli. ”Vårt sätta att 

rapportera kanske inte är sådär jättebra och att jag är rädd att den informationen jag 

vill ska komma fram inte kommer fram”. Det framkom att respondenterna använde 

någon form av hjälpmedel när de överrapporterade. Dessa hjälpmedel kunde vara en 

narkosjournal, en epikris eller en patientjournal. En respondent upplevde inte att hen 

saknade någon gemensam struktur på hens arbetsplats ”det är klart att det vore bra, 

men det är inget jag har tänkt eller sådär, saknat”. 

 

8.2.2 Att bli lyssnad på och att få bekräftelse 

Resultatet visade att en mottagare som var aktiv i sin roll och som därigenom bekräftade 

den givna information som mottagen ansågs skapa förutsättning för en bra och 

patientsäker överrapportering. Det uttrycktes av respondenterna att den som lämnar 

rapport var beroende av att mottagaren var närvarande och fokuserad som en 

förutsättning för att kunna ge en bra rapport. ”Det upplever jag som bra, när när jag 

känner att jag har en mottagare gentemot mig, som lyssnar”. Att försöka rapportera till 

mottagare som inte lyssnade upplevdes irriterande. Likaså framgick vikten av att få 

prata till punkt utan avbrott för att kunna leverera en fullgod rapport. ”Ingen som 

lyssnar utan man sätter igång direkt att jobba, de är inte så intresserade av vad jag har 

att säga. Det känns som att de skiter i vad jag säger.” 

 

Att få motfrågor kunde ses som både positivt och negativt så länge de ansågs relevanta 

och kom efter given rapport. Positivt i bemärkelsen att relevanta motfrågor sågs som ett 

sätt för givaren att få bekräftat att informationen gått fram. Nackdelen med motfrågor 

ansågs dock vara att det förlängde rapporten och således förlängde tiden till behandling 

kunde ges. ”Det är aldrig bra att behöva ställa motfrågor för det förlänger ju 

rapporteringstiden.” 

 

Det framkom också att den som lämnade rapporten upplevde att mottagaren gav en 

sämre bekräftelse på att denne mottagit rapporten i de fall mottagaren var stressad, ”om 
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de är stressade där inne, kan det var svårt att veta att de verkligen fått med sig det man 

ska göra”. Bekräftelse från mottagaren upplevdes som ett kvitto på att väsentlig 

information gått fram. En fokuserad mottagare som var tyst och lyssnade på rapporten 

och ställde relevanta motfrågor ansågs vara sådan bekräftelse. Resultatet visar dock på 

skillnader. Vissa respondenter uttryckte en önskan om muntlig bekräftelse medan andra 

upplevde att enbart ögonkontakt kunde räcka som bekräftelse, ”... att man ser på dem, 

ofta brukar man kunna läsa av dem tydligt om det är något…”. En sjuksköterska 

upplevde dock att icke-verbal kommunikation inte var tillräcklig bekräftelse utan ville 

gärna ha feedback i form av återberättelse, ”...jag brukar ställa frågan; frågor på det? 

Det är den bekräftelsen jag vill ha på att alla förstått det jag sagt”. 

 

8.2.3 Faktorer som upplevs påverka lämnande av rapport 

Resultatet visar att överrapportering var en situation som ställer stora krav på den 

personal som medverkar och speciellt i en överrapportering av en patient med svikt i 

vitala funktioner vilket av kunde anses som stressande. Vidare visar resultatet att ett 

upplevt otrevligt bemötande från mottagaren handlade om fokusering på patienten. 

 

” i de här situationerna så blir nästan alla parter stressade. Och stressen gör att 

utrymmet att vara liksom tillåtande krymper på något sätt, så då blir man kort i tonen 

för att man vill snabbt iväg till det man ska göra.” 

 

Dessutom kunde frågor som ställdes tolkas som kritik mot den överrapporterande vilket 

gav känslan av att bli ifrågasatt och att mottagaren letade fel i handläggningen. Dessa 

frågor ansågs dock väsentliga av den som ställde dem och var inte menat som kritik 

utan som ett sätt att säkerställa att den information mottagaren ansåg av vikt för hens 

arbete med patienten framkom. ”Det gör att man, tar kanske frågor som; har du gjort 

det här?  kanske som kritik istället för att man bara vill veta om det är gjort.” 

 

Respondenter beskrev hur de anpassade sitt beteende efter mottagaren, framförallt efter 

dennes medicinska kompetens, ”det beror väl lite på vilken medicinsk nivå, som den 

som är mottagare har. Rapporterar jag till iva kan  jag använda ett lite annat 

medicinskt språk än om jag rapporterar till avdelning”. Även brist på erfarenhet ledde 

till att den som överrapporterade anpassade utifrån mottagaren, både hur informationen 

gavs och vilken information som gavs. 

 

Resultatet visar att den egna kompetensen och den arbetsplats hen arbetade på 

automatiskt gav ett kompetensmässigt övertag i överrapporteringen och att hen därför 

anpassade sitt beteende, ”Jag är så medveten om att bara i att jag jobbar här så kan jag 

få ett överläge och att man tonar ner det”. Det kunde också vara oväsentligt vem hen 

rapporterade till och att hen inte alls anpassade sig efter mottagaren. ”Jag är ju språkrör 

för patienten, det här är ju det patienten varit med om. Sen om det är läkare eller 

sjuksköterska eller om det är gud själv det skiter jag.” 
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Det ansågs svårare att rapportera till vad som ansågs som en högre medicinsk 

kompetens eller en specialiserad avdelning av rädsla för att inte kunna svara på frågor 

och känslan av att inte vara tillräckligt kompetent ”“...jag tror man känner sig lite 

under, det blir lite det att man rapporterar uppåt, man känner sig, jag det tror jag, man 

känner sig inte tillräckligt bra”.  En respondent upplevde dock att överrapportering till 

en läkare blev bättre, då de upplevdes mer uppmärksamma på den informationen som 

gavs vilket underlättare för givaren av rapport.  

 

Resultatet visar på olika faktorer som spelade in i kvaliteten på rapporten som gavs, 

både positiva och negativa. Dagsform, sömnbrist, nervositet och ambitionsnivå lyftes 

fram som sådana faktorer ”då man knappt har sovit, så kan ju rapporten lida av det, då 

blir det liksom ostrukturerat och lulligt”. Det framträdde att det upplevdes finnas en 

personbunden aspekt i hur rapporten gavs där givarens ambitionsnivå klart påverkade 

rapportens kvalitet. ”Då vill man ju göra ett bra jobb och hjälpa den här människan på 

alla sätt och vis och det gör man ju genom att ge en tydlig bra rapport baserat på det 

man hittat”. Likaså kunde en låg ambitionsnivå hos givaren resultera i en 

överrapportering av låg kvalitet där medvetna eller omedvetna fel skulle kunna påverka  

patientsäkerheten, ”Ja men man kanske hoppar över och säger att man inte hinner, 

kanske till och med ljuger om vissa vitalparametrar.” 

 

8.3 Att ta emot rapport 

Resultatet visade att det var av stor vikt att i rollen som mottagare vara närvarande och 

fokuserad på det som sades vid överrapporteringen. En förutsättning som ansågs 

underlätta för mottagaren i sin roll var att hinna förbereda sig såväl mentalt som 

organisatoriskt på överrapporteringen. Likaså visade det sig att erfarenhet av att vara 

mottagare underlättade, eftersom erfarenhet ansågs ligga till grund för kunskap om 

vilken information som ansågs viktig för mottagaren. Resultatet påvisade en risk i 

förlust av information vid de tillfällen då mottagaren upplevde sig stressad. Denna stress 

berodde på flera olika faktorer där hög arbetsbelastning, kollegor som behövde hjälp 

eller oroliga patienter. Resultatet visade även att rapport given i andra hand, dvs. av en 

sjuksköterska som inte var patientansvarig inte var önskvärt då det uppgavs utgöra en 

risk för förlorad information. 

 

8.3.1 Vikten av att vara fokuserad och förberedd 

Att som mottagare vara förberedd inför överrapporteringen ansågs viktigt och ett bra 

sätt att förbereda sig på var att få en förvarning om att en överrapportering skulle ske. 

Denna förvarning kunde bestå i ett samtal där en kort information om att en patient var 

på väg gavs som ett led i att den mottagande enheten skulle kunna förbereda sig mentalt 

såväl som organisatoriskt.  En förvarning gav mottagaren av rapporten en möjlighet att 

läsa på om patienten. ”Ett samtal som fungerar bra där man får hela rapporten, hela 

personnumret, kan ha tio minuter på sig att förbereda sig så att man kan samla hela 

teamet”. Detta gav en ökad patientkännedom vilket upplevdes ge både minskad stress 

och ökad trygghet och således en förutsättning för en bättre överrapportering. Likaså 

ansågs förvarningen korta ner behovet av själva överrapporteringen och således även 
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korta ner tiden till behandling. Att inte få en förvarning och således inte kunna 

förbereda sig ansågs frustrerande och upplevdes oprofessionellt. Ett resultat av detta 

blev en försämrad överrapportering då det upplevdes påverkade patientbemötandet, 

”...medicinskt tror jag inte det, men bemötande mässigt, så kan man nog känna sådär, 

det känns oprofessionellt, och att man nog inte känner sig så välkommen tror jag”. 

 

Vikten av att den givna informationen stämde överens med patientens tillstånd ansågs 

viktigt eftersom mottagande sjuksköterska annars inte upplevde sig kunna förbereda sig 

tillräckligt och att hen vid patientens ankomst fick tänka om. ”Ja men det kan det nog 

göra för det kan fördröja det hela, då får man ju ställa om direkt och det kan ju ta en 

liten stund och att det då fördröjer arbetet med patienten”. 

 

Som mottagare i en överrapporteringsituation påtalades vikten av att den information 

som framkom var väsentlig för den aktuella patienten. En för lång eller för snabb 

rapport uppgavs kunna leda till att viktig information missades vilket skulle kunna ge 

konsekvenser för patienten, ”...rabblar upp en hel radda med saker, då går det in där 

och ut där”. En faktor som upplevdes underlätta att information nådde fram var att 

mottagaren var fokuserad under överrapporteringen.  

 

Resultatet visade att det ansågs viktigt att som mottagare vara fokuserad under 

överrapporteringen. Samtidigt visade det sig att som mottagare av rapport upplevdes  

det svårt att ta emot rapport och samtidigt ta hand om patienten då de hellre ville ta hand 

om patienten. Det upplevdes säkrare då en sjuksköterska kunde ta emot rapport medan 

en annan sjuksköterska kunde ta hand om patienten, ”...i bästa världar har vi en som 

kan stötta upp, medans jag tar en säker rapport”. 

 

8.3.2 Erfarenhet och överrapportering 

Erfarenhetens påverkan på både hur en överrapportering gavs och mottogs framstod 

tydligt. ”Erfarenheten kommer man ju väldigt långt med. Man lär sig också välja vad 

som ska sägas vid en överrapportering och välja bort sånt som inte är viktigt här och 

nu”. Respondenterna upplevde att det med erfarenhet blev tydligare vilken information 

som ansågs väsentlig att ge men även vad som ansågs väsentligt att motta i aktuell 

situation och vilka följdfrågor som var relevanta.”Sen har jag då en fördel av min 

erfarenhet så jag vet vad jag ska fråga om”. Erfarenhet upplevdes underlätta rapporten 

och även minska behovet av den. Framförallt erfarenhet av att arbeta med patienter med 

svikt i vitala funktioner. Likaså upplevdes erfarenhet minska nervositet i samband med 

överrapporteringen. ”Jag har jobbat så länge att jag tycker jag ser när patienten 

kommer vad det är jag behöver veta.” 

 

Mottagaren upplevde att en oförmåga hos givaren att uppfatta hur sjuk patienten var 

påverkade överrapporteringen negativt. Det upplevdes att bristande klinisk erfarenhet 

hos givaren, framförallt i arbetet med patienter med svikt i vitala funktioner, medförde 

en okunskap i hur sjuk eller skadad patienten var och att givaren därför heller inte kunde 

förmedla detta vid överrapporteringen, ”...att man är så osäker som personal att man 
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inte har förmågan att se hur dålig patienten är eller att man inte hunnit ta alla 

vitalparametrar och att man på det sättet inte kan förstå hur dålig patienten är”. 

 

Vidare upplevde respondenterna att det kunde bli konsekvenser för patienten om någon 

av deltagarna i överrapporteringen inte förstår vikten av informationen som förmedlas, 

”framförallt de här stunderna när den överrapporterande enheten inte förstår vikten av 

det jag säger”. 

 

8.3.3 Faktorer som upplevdes påverka mottagande av rapport 

Det lyftes upp flera arbetsmiljömässiga faktorer som upplevdes påverka mottagandet av 

överrapportering. Även på vilken plats som överrapporteringen ägde rum upplevdes ha 

stor betydelse men varierade beroende på situationen. Den största faktorn som uppgavs 

var stress då det upplevdes försvåra mottagandet. ”Främsta faktorn för att det kan blir 

bristfälligt är stress”. Stressen kunde bestå i arbetsbördan på kliniken med många 

väntande patienter, eller stressen av att handha en patient med svikt i vitala funktioner. 

En stökig omgivning med oroliga patienter eller stress i att vilja vara en kollega 

behjälplig kunde också påverka. Stress upplevdes kunna medföra en försämrad 

överrapportering med risk för att väsentlig information missades. Resultatet påvisade att 

mottagaren inte upplevdes intresserad av att ta emot rapport när arbetsbelastningen hos 

mottagaren var hög, ”det vi pratat om med arbetsmiljö och stress och att man inte tar 

sig tid att lyssna… ...ja ibland känns det som att man inte ens är intresserad av att få en 

rapport när man kommer upp med en patient”. 

 

En situation med många patienter och rapporter samtidigt, upplevdes inte optimal utan 

respondenterna identifierade en risk i att information gällande olika patienter blandades 

ihop: ”det är ju inte optimalt på något sätt, då måste man ju ta fram sitt papper och 

skriva, så man inte blandar ihop”.  

 

Även var överrapporteringen hölls påverkade kvaliteten då en överrapportering intill 

patienten, så kallad bedside, upplevdes vanligare om patienten var sviktande i vitala 

funktioner medan en lugnare situation ofta medförde en lugnare överrapportering på 

exempelvis expeditionen. ”Det är nästan lättast att få den på expedition, för att då kan 

jag fokusera på det som sägs, och man kan anteckna lite, står man bedside, så är det så 

lätt att man missar saker.”  

 

En överrapportering bedside upplevdes även kunna medföra konsekvenser för patienten 

då information som återgavs skulle kunna medföra oro hos patienten över sitt tillstånd 

”kanske patienten har varit väldigt sjuk, jag inte vill säga att blodtrycket låg på 40 

systoliskt i 30 min, kanske inte att patienten ska behöva uppleva det”. Det upplevdes 

även kunna äventyra sekretessen om överrapporteringen skedde i en öppen miljö. 

Överrapporteringen bedside kan även störa intilliggande patienter. ”Och sen är det ju 

inte alltid sekretessmässigt att man kanske inte överrapporterar fullständigt i sekretess. 

Som här är det ju väldigt mycket öppna sängplatser.” 
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Resultatet visade att vissa sjuksköterskor föredrog att hålla överrapporteringen bedside 

beroende på patientens tillstånd. Om patientens tillstånd upplevdes kräva ett akut 

omhändertagande ville vissa sjuksköterskor i rollen som mottagare få 

överrapporteringen hos patienten. ”Bedside...om det är såhär akut.”. Att 

överrapporteringen gavs bedside innebar också att både patienten och eventuella 

anhöriga kunde inbegripas. 

 

”Men har man möjlighet är det ju bra om man kan ge den bedside då kan ju också, då 

stämmer man ju även av med patienten och anhöriga tycker jag liksom om dom är 

med... att alla uppfattat på rätt sätt, det blir en öppen kommunikation.” 

 

Att som mottagare få rapport i andra hand, dvs. från en icke patientansvarig 

sjuksköterska ansågs inte önskvärt då upplevelsen var att den som överrapporterade inte 

hade all väsentlig information. Upplevelsen var att viktig information missades vilket 

kunde få konsekvenser för patienten. 

 

8.4 Viktigt för dig, inte viktigt för mig 

Resultatet visade att det skiljde sig i vad som upplevdes vara väsentlig information 

utifrån vilket led i vårdkedjan patienten befann sig och vilken profession sjuksköterskan 

tillhörde. I resultatet framkom att det som ansågs viktigt för en sjuksköterska i dennes 

arbete med patienten inte nödvändigtvis behövde vara viktigt i nästa led. Likaså kunde 

väsentlig information för mottagaren vara av ringa betydelse för givaren. En oförståelse 

för varandras roller och informationsbehov upplevdes vara en källa till frustration. 

I resultatet framhölls också att komplexa patienter såsom de med svikt i vitala 

funktioner, lång vårdtid eller oklara omständigheter kring insjuknandet kunde vara 

svårare att rapportera över. Dock visade resultatet att patienter med svikt i vitala 

funktioner kunde vara enklare att överrapportera då kommunikationen blev smidigare 

och mängden information mindre. 

 

8.4.1 Olika perspektiv 

Information som i ett led ansågs som en petitess eller oväsentlig kunde i nästa led vara 

relevant för mottagaren. Olika professioner hade olika syn på vad som ansågs väsentligt 

för dem i deras arbete med patienten och det framkom att detta kunde vara en källa till 

frustration då den som överrapporterade inte kunde svara på frågor eftersom den inte 

ansåg den informationen relevant, ”för vår del petitesser, men för dem ganska stort, så 

det händer, absolut att vi har dåliga överrapporteringar”. Vikten av att förhålla sig 

förstående gentemot varandras situation och roller och vad som ansågs som väsentlig 

information framkom. Likaså en förståelse att givaren kanske inte kunde svara på frågor 

då de utifrån sin profession inte behövde den vetskapen för att kunna vårda patienten. 

”Jag tror att man får vara ganska öppen och förstå att det är en liksom en vårdkedja på 

något sätt, jag tror folk kan hänga upp sig att de ställer frågor”. Dock nämndes också 

svårigheten att veta vad som ansågs viktigt för mottagaren samt det faktum att bristande 

information i ett led gav fortsatt bristande information i nästa led. Det framkom att 

mottagarens kompetens och dennes profession var väsentlig för vilken typ av 
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information som var relevant för den. Därtill upplevde respondenterna att utbildning 

ökade förståelsen för varandras olika perspektiv. ”Jag tror ju faktiskt att ju högre 

utbildning du har och det gäller ju alla kategorier desto mer förståelse har du för andra 

och att vi har olika professioner och man möter varandra på lite olika sätt.” 

 

8.4.2 Patienter med komplexa tillstånd 

Ett problem vid överrapporteringar som lyftes fram var att rapportera de patienter som 

upplevdes ha komplexa tillstånd. Till dessa ansågs patienter med svikt i vitala 

funktioner, patienter med lång vårdtid och de patienter där situationen kring 

insjuknandet var oklar. Vid överrapportering av patienter med svikt i vitala funktioner 

upplevde både mottagare och givare att patientens tillstånd tog fokus från 

överrapporteringen och att fokus istället omgående hamnade hos patienten och 

omhändertagandet av denna. Resultatet visade att den information som gavs skulle vara 

anpassad efter patientens tillstånd, ”all överrapportering som görs tar ju tid av 

patienten som är kritisk... så den måste vara kort”. 

 

Om patientens tillstånd upplevdes kräva ett omgående omhändertagande var det 

önskvärt att få rapporten i två faser där en kort information gavs initialt för att 

sedermera kompletteras då patientens tillstånd stabiliserats och att mängden information 

således skulle anpassas efter patientens tillstånd, ”...den räcker för den stunden...eller 

det jag behöver just då i det akuta”. Mängden information som ansågs väsentlig 

minskade om patientens tillstånd upplevdes akut vilket upplevdes kunna underlätta 

överrapporteringen då kommunikationen i dessa fall blev smidigare och mindre benägen 

att skapa konflikt mellan givare och mottagare. Således visade resultatet att patienter 

med svikt i vitala funktioner både kunde försvåra överrapporteringen pga. den stress det 

medförde, men även underlätta då behovet av information minskade och 

kommunikationen blev smidigare. ”Alla gånger jag varit inne och lämnat jätte-dåliga 

patienter så har det aldrig varit några större konflikter, det har flutit på väldigt bra”. 

Patienter som vårdats en längre tidsperiod upplevdes svåra att rapportera pga. mängden 

information som fanns om patienten. 

 

9 Diskussion 

 

Studiens resultat påvisade överrapportering i en akutverksamhet som ett komplext 

samspel mellan givare och mottagare. Det uppdagades flera faktorer, både på individ- 

och organisationsnivå som påverkade överrapporteringen. Likaså framträdde faktorer på 

patientnivå som upplevdes påverka överrapporteringen. Resultatet visade att 

överrapporteringen av patienter var en väsentlig, dock riskfylld del av patientarbetet. 

Det ansågs vara av stor vikt att den information som var väsentlig för patienten gick 

fram till mottagaren utan att fördröja tiden till behandling och således orsaka ett 

vårdlidande. 

 



  
 

21 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var som tidigare nämnt att utifrån sjuksköterskors perspektiv belysa 

upplevelser av överrapportering av patienter inom akutverksamhet. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att det är den företeelse som studeras som ligger till grund för 

den forskningsansats som väljs och att exempelvis fenomen som studeras inte ska 

redovisas i siffror. SBU (2010) bekräftar detta och menar att en kvalitativ studie kan 

tillföra en djupare och mer detaljerad kunskap och förståelse för ett fenomen än en 

kvantitativ studie. Även Polit och Beck (2009)  betonar  att forskning med en kvalitativ 

ansats är bäst lämpad när forskaren söker en helhetsbild och en djupare förståelse för en 

upplevelse. Vi valde därför, med stöd av litteraturen, att använda oss av en kvalitativ 

forskningsansats.  

 

Inom forskning med kvalitativ ansats använder forskaren sig av begrepp för att stärka 

studiens trovärdighet och dessa begrepp benämns som giltighet (crediability), 

tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability) (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom att redogöra för forskningsprocessens delar har vi försökt att 

stärka studiens giltighet. Likaså har vi diskuterat förförståelsen och hur vi förhållit oss 

till denna. Vi har belyst överrapportering som fenomen ur både mottagare- och 

givareperspektiv och utifrån fyra olika professioner inom akutverksamheten. Likaså har 

vi försökt att få en spridning avseende ålder, kön och erfarenhet hos våra respondenter.  

 

Studiens tillförlitlighet avser kvaliteten på både det verktyg vi använde till inspelning, 

dvs. den applikation vi använde för att spela in intervjuerna plus forskarna som verktyg, 

dvs. vår kompetens när det gäller intervjuer. Den intervjuguide vi skapade innehöll sju 

temafrågor, tjugo uppföljande frågor och sju kompletterande frågor. Alla frågor 

behövde dock inte ställas eftersom svaren ofta uppkom under dialogerna som följde de 

öppna temafrågorna. Avseende applikationen höll den god kvalitet och vi har i de 

intervjuer som båda medverkat vid spelat in intervjuerna båda två för att säkerställa 

kvaliteten. En identifierad svaghet är att vi sedan tidigare saknar väsentlig erfarenhet i 

intervjuteknik och att inte samtliga intervjuer genomfördes tillsammans. Tidigt i 

analysprocessen skickades delar av det analyserade resultatet till handledaren för 

granskning för att kontrollera att vår tolkning skedde enligt bestämd metod och inte 

färgades av vår förförståelse kring fenomenet. Vi ville på så sätt stärka resultatets 

tillförlitlighet.  

 

Enligt SBU (2014) används begreppet överförbarhet (transferability) hellre än 

generaliserbarhet vid forskning med kvalitativ ansats och gäller hur väl studien är 

överförbar till andra grupper. Vår studie är genomförd i en akutverksamhet kring 

överrapportering av en patient och vi har i vårt urval försökt få en spridning avseende 

ålder, kön och erfarenhet för att nå en högre överförbarhet. Vi ska dock ta i beaktande 

att intervjuerna genomfördes med respondenter från ett och samma sjukhus, vilket 

skulle kunna påverka dess överförbarhet. Samma aspekt kan dock stärka 

överförbarheten eftersom vi har använt respondenter från fyra olika professioner och 

således fyra olika perspektiv. 
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Pribe och Landström (2012) menar att forskare bör vara medvetna om att det kan vara 

svårt att generalisera resultat från en studie utförd med kvalitativ ansats utanför den 

kontext där empirin samlats in. Det har även lyfts fram att studier som använder 

människor som en typ av mätinstrument kan ha begränsningar då människor kan göra 

misstag eller olika tolkningar (Polit & Beck, 2009). Vidare har kritik riktats mot den 

kvalitativa ansatsen då det ofta låga antalet respondenter i studien talar emot dess 

generaliserbarhet (SBU, 2014). Det framgår dock att det inom den kvalitativa ansatsen 

är läsaren av studien som bestämmer studiens generaliserbarhet då forskaren enbart 

presenterar tolkningar av ett fenomen från ett litet urval (SBU, 2014). Detta gäller enligt 

Graneheim och Lundman (2004) även vid användandet av begreppet överförbarhet. 

 

För att öka spridningen och således studiens tillförlitlighet och även minska risken för 

intervjubias i form av intervjuer med kollegor valde vi att söka respondenter från 

ytterligare ett län där som vi inte hade någon yrkesmässig anknytning till. Då svar om 

godkännande av rekrytering av respondenter från detta län dröjde samt av logistiska skäl 

kom studien enbart att innefatta respondenter från ett län och fyra av deltagarna är eller 

har varit kollegor författarna till uppsatsen. Vi upplever dock inte att vår yrkesmässiga 

relation med deltagarna har påverkat intervjuerna negativt utan att de intervjuer som 

gjorts med respondenter som forskargruppen har en yrkesmässig relation upplevdes mer 

avslappnade. Detta bekräftas av Kvale och Brinkmann (2009), som skriver att intervjuer 

av kollegor kan skapa trygghet och ge möjlighet till annars svåråtkomliga personliga 

inslag. Den yrkesmässiga relationen gör dock att vi delar erfarenheter och referensram 

med respondenten vilket skulle kunna ge en påverkan på resultatet, då möjligheten till 

djupare följdfrågor riskerar att falla bort på grund av en gemensam förståelse om 

fenomenet. Enligt Andersson (2006) skulle en förförståelse kunna orsaka ett 

undersökarfel, då undersökaren mäter eller tolkar fel, vilket kan påverka resultatet. I 

vårt fall skulle det kunna vara så att vår och respondenternas gemensamma erfarenhet 

av den akuta verksamheten skapar en gemensam förförståelse vilket leder till att 

företeelser och händelser tas för självklara och ej kommer upp som samtalsämne under 

intervjuerna.  Samtliga respondenter uppfyllde våra inklusionskriterier och kunde 

således svara upp till vårt syfte. 

 

Analysen genomfördes med latent kvalitativ innehållsanalys vilket enligt Danielsson 

(2012) är lämpligt att använda vid analys av en mindre mängd data såsom intervjuer. 

Detta bekräftas av Hällgren-Graneheim och Lundman (2008) som menar att kvalitativ 

innehållsanalys används inom omvårdnadsforskningen för att granska och tolka texter 

från exempelvis intervjuer. Då vi saknade väsentlig erfarenhet av kvalitativ 

innehållsanalys använde vi oss av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys 

(2004) som analysmetod under analysprocessen. Ambitionen var att nå en latent nivå 

under analysprocessen, vilket vi bedömer att vi till stora delar har gjort. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Studiens initiala syfte var att belysa hur sjuksköterskor inom akutverksamhet upplever 

överrapportering av patienter med svikt i vitala funktioner. Dock upplevde vi under 

analysprocessen att resultatet blev mer generellt inriktat på överrapportering i en 

akutverksamhet. Resultat gällande överrapportering av en patient med svikt i vitala 

funktioner hamnade i kategorin: Patienter med komplexa tillstånd. 

  

Syftet med denna intervjustudie blev således att belysa hur sjuksköterskor i en 

akutverksamhet upplever överrapportering av patienter. Resultatet av studien visade att 

överrapportering i en akutverksamhet är ett komplext samspel mellan givare och 

mottagare där flera faktorer på individ- och organisationsnivå spelar in. Även faktorer 

hos patienten upplevdes påverka överrapporteringen. Resultatet visade tydligt att 

överrapportering av patienter var en viktig men riskfylld del av handläggningen och att 

det var väsentligt att det som ansågs relevant information för patienten gick fram till 

mottagaren utan att fördröja tiden till behandling. 

 

9.2.1 Att lämna rapport 

Vid lämnande av rapport ansågs struktur både förenkla och patientsäkra 

överrapporteringen. Vilken struktur som användes varierade och berodde på klinisk 

erfarenhet och vana av överrapportering. Det ansågs också viktigt att bli lyssnad på och 

att få bekräftat att lämnad information hade nått fram till mottagaren. Vidare visade sig 

att givarens ambitionsnivå samt upplevelsen av att som givare av information bli 

kritiserad påverkade överrapporteringens kvalitet. 

 

9.2.1.1 Upplevelsen av struktur och verktyg 

Resultatet att en struktur var viktigt vid rapport för att minimera risker för patienten 

styrks av Socialstyrelsen (u.å. B) och av McFetridge et al. (2007). Vårt resultat visar att 

struktur underlättade för både mottagare och givare samt minimerade riskerna för det 

som ansågs oväsentlig information överrapporterades. Att rapporteringsverktyg skulle 

vara enkelt att följa och anpassat för alla yrkeskategorier så att de inblandade förstår, är 

något som även Fossum (2007) påtalar. I resultatet påvisades också vikten av att alla 

använde samma struktur och att strukturen konsekvent användes. Calleja et al. (2016) 

redogör i sitt resultat vikten av att gällande riktlinjer följs vid överrapporteringar. 

Resultat i föreliggande uppsats visar att information kunde gå förlorad vid en 

överrapporteringen  och att detta kunde få konsekvenser för patienten, vilket är en risk 

som socialstyrelsen, (u.å. D) har identifierat. Resultatet visar att en av dessa 

konsekvenser kunde vara vårdlidande. Ett vårdlidande benämns av Dahlberg och 

Segesten (2012) som ett onödigt lidande som bör elimineras. Det visade sig också i vårt 

resultat att en bristande överrapportering kunde leda till fel i läkemedelshanteringen. 

Detta är sedan tidigare känt genom en studie av Liu et al. (2012) ur sjuksköterskors 

perspektiv som visar  att det kunde missas att rapportera vilka läkemedel som var givna 

eller inte. 
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9.2.1.2 Att bli lyssnad på och att få bekräftelse 

I resultatet framkommer betydelsen av att bli lyssnad på vid rapportering, då en aktivt 

lyssnande mottagare upplevdes göra överrapporteringen patientsäkrare och  minimera 

frustration under rapporten. Nestel och Kidd (2006) identifierande i sitt resultat att 

avsaknad av en aktivt lyssnande mottagare kunde vara en källa till frustration hos den 

som rapporterade. Jenkin et al. (2007) bekräftar detta i sin studie som påvisade att 

framförallt upprepande av rapport kunde leda till frustration men att det ansågs 

nödvändigt i de fall mottagande enhet efterfrågade information. Likaså kunde den som 

lämnar rapport känna sig åsidosatt då den mottagande sjuksköterska valde att fokusera 

på patienten istället för själva rapporten (McFetridge et al. 2007). I föreliggande studies 

resultat lyftes följdfrågor som en källa till frustration men även som en bekräftelse i att 

mottagaren tagit del av informationen. Vikten av att få bekräftelse på det som sades vid 

en överrapportering var även något som framkom i vårt resultat. Detta bekräftas av 

resultatet hos Nestel och Kidd (2006). 

 

Vårt resultat visar på skilda åsikter gällande icke-verbal kommunikation i samband med 

överrapportering. Det framkom att enbart ögonkontakt kunde ses som en tillräcklig 

bekräftelse att information nått mottagaren medan en annan upplevelse var att en verbal 

bekräftelse var att föredra. Jenkin et al. (2007) lyfter i sin studie fram verbal 

kommunikation som både pålitlig och effektiv och menar att icke-verbal 

kommunikation i samband med överrapportering är negativ. 

 

9.2.1.3 Faktorer som upplevs påverka lämnande av rapport 

Att som givare av rapport inte bli lyssnad på har, som diskuterats ovan, visat sig kunna 

leda till frustration. Motfrågor kunde upplevas som en kritik av given rapport. Resultatet 

visade att det krävs en förståelse för att frågor från mottagaren egentligen grundar sig i 

ett behov av att få väsentlig information för hens fortsatta arbete med patienten. Jenkin 

et al. (2007) påvisade i sin studie att den som överrapporterar måste finna sig i att få 

förtydliga information då det i en akut situation är svårt för mottagande personal  att ta 

till sig information då fokus ligger på patienten och mottagande sjuksköterskas 

stresspåslag. Vidare diskuterar Jenkin et al. det faktum att överrapporteringen försämras 

om mottagande sjuksköterska ger intryck av att inte värdesätta överrapporteringen eller 

inte låter givaren slutföra den. Detta uppdagades även i vår studie att det i 

överrapporteringen fanns en personbunden aspekt i hur rapporten gavs genom att vissa 

sjuksköterskor inte upplevdes intresserade av att ge en relevant rapport. Bruce och 

Suserud (2005) bekräftar det faktum att vissa överrapporterande sjuksköterskor 

emellanåt verkade ointresserade av patientens problem och behov och därför inte heller 

kunde svara på frågor från mottagaren. 

 

Resultatet visar i vår studie att sjuksköterskor anpassade den information som gavs och 

även sättet hur informationen gavs efter mottagarens erfarenhet, vilket tillför ytterligare 

en aspekt till det resultat som McFetridge et al. (2007) redovisar. I deras studie framgår 

det att den mer erfarna sjuksköterskan i utifrån en mottagande roll anpassar sig efter den 

mindre erfarna givaren (McFetridge et al. 2007). Detta bekräftas av resultatet i vår 
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studie där det framkom att mottagaren med en högre utbildning var införstådd med att 

hens roll gav hen ett övertag gentemot givaren varpå hen ansåg att det var hens uppgift 

att tona ner sin egen roll. I vår studies resultat framkom aspekten att utbildning ökade 

förståelsen för varandras roller vilket är något som vi inte funnit i tidigare forskning. 

 

9.2.2 Att ta emot rapport 

Mottagande av rapport ansågs lättare om mottagaren hade möjlighet att förbereda sig 

och övrigt vårdpersonal som skulle komma att vara närvarande vid överrapporteringen. 

Vikten av att som mottagare vara fokuserad på informationen som gavs framkom 

tydligt. För att som mottagare kunna ta emot en fullständig rapport upplevdes erfarenhet 

av överrapportering som en underlättande faktor då erfarenhet bidrog till kunskap om 

vad för information som var viktig för den aktuella patienten. Att information förlorades 

vid överrapporteringen var något som kunde orsakas av stress i form av hög 

arbetsbelastning eller rapport i andra hand. 

 

9.2.2.1 Att vara förberedd och fokuserad 

Resultatet visar att en tidig förvarning innan patienten anlände för att kunna förbereda 

mottagandet. Förberedelsen kunde vara både mental och praktisk genom att kunna 

samla det team som skulle ta emot och förbereda ev. utrustning och behandling. Att inte 

hinna förbereda sig upplevdes frustrerande och upplevdes gå ut över patientbemötandet. 

Tidig förberedelse inför överrapportering diskuteras i en studie av Bruce och Suserud 

(2005) där en tidig strukturerad och kort rapport gavs från ambulansen till 

akutmottagningen för att kunna planera mottagandet. Att som mottagare vara fokuserad 

vid överrapportering ansågs väsentligt både av den som gav och den som mottog 

informationen. Bruce och Suserud (2005) diskuterar även vidare vikten av att från 

mottagande sjuksköterskas perspektiv vara fokuserad och intresserad av det som 

ambulanssjuksköterskan rapporterade och dennes bedömning. 

 

9.2.2.2 Erfarenhet av överrapportering 

Resultatet av denna studie visar att erfarenhet i yrket och av rapporteringssituationer var 

en viktig förutsättning för att rapporten skulle bli bra och fullständig. Tidigare studier 

har visat på liknande slutsatser då oerfarna sjuksköterskor upplevde svårigheter vid 

överrapporteringar, särskilt svårt var det att få med alla information och ha en tydlig 

struktur  (Ebright et al. 2004). Inom vårdvetenskapen framgår det att erfarenhet är en 

källa till kunskap, vilket återspeglas i hur vårdpersonal förhåller sig till sin omvärld 

(Ekebergh, 2012). I Manser och Fosters (2011) studie framkom det att även läkare och 

framförallt underläkare kände sig oförberedda vid överrapporteringssituation relaterat 

till bristande träning i momentet vilket identifierades i behov av tydligare riktlinjer 

gällande överrapporteringen. 

 

9.2.2.3 Faktorer som upplevs påverka mottagandet av rapport 

Flera olika faktorer både individ- och organisationsnivå som påverkar mottagandet 

framkom i resultatet och den enskilda faktor som uppgavs påverka mottagandet av en 

överrapportering mest var stress. Denna stress kunde bero på arbetsbelastning, oroliga 
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patienter, stress i att handha patienter med svikt i vitala funktioner eller stress i att vilja 

vara kollegor behjälpliga. En tydlig risk med stress i samband med att motta en 

överrapportering var att information uteblev. Fossum (2009) och Bost et al. (2012) 

stödjer detta då även de skriver att en stressig miljö och en ökad belastning kan påverka 

kommunikationen vid överrapportering negativt. Resultatet framhåller svårigheten i att 

som mottagare överta en patient av någon som inte har varit patientansvarig i den 

föregående vården då mottagaren upplevde att hen inte kunde få adekvat information 

eller svar på för henne väsentliga frågor. Likaså framkom svårigheten i att utifrån en 

givande roll ge rapport i andra hand vilket inte sågs som optimalt då den som gav 

rapporten saknade väsentlig information. Således lyftes svårigheten att rapportera en 

patient både utifrån ett givare- och ett mottagarperspektiv.  Resultatet identifierade en 

risk i att viktigt information kunde missas eller tappas bort vilket potentiellt skulle 

kunna leda till försenad eller utebliven behandling eller en potentiell vårdskada i form 

av felaktig läkemedelshantering. Resultatet i vår studie bekräftas av Arora, Johnson, 

Lovinger, Humphrey och Meltzer (2015) som skriver att det finns en risk att 

information försvinner om patienter rapporteras i flera steg. Vår studies resultat 

påvisade även de facto att risken att orsaka oro hos patienten framkom då 

överrapporteringen skedde bedside, dvs. i patientens direkta närhet och patientens 

således tog del av informationen. Bruton et al. (2016) har även identifierat detta som en 

risk vid överrapportering. Oro kan ses som ett av vården orsakat patientlidande (Arman, 

2013). 

 

9.2.3 Viktigt för dig, inte viktigt för mig 

Det framkom att mottagare och givare i rapportsammanhang kunde ha olika perspektiv 

på vilken information som ansågs väsentlig i sammanhanget. Dessa perspektiv skiljde 

sig åt beroende på var i vårdkedjan patienten befann sig. Vidare visade resultatet att 

patienter med svikt i vitala funktioner eller en komplex sjukdomsbild ansågs svåra att 

rapportera. 

 

9.2.3.1 Olika perspektiv 

Resultatet visar på olikheter i upplevelser av de individer som var inblandade i 

överrapporteringen, med olika syn på vad som var väsentligt att rapportera. Arnold och 

Underman Boggs (1999) beskriver hur peroner som deltar i en kommunikation och 

pratar samma språk, kan trots det gemensamma språket ha svårt att förstå varandra 

relaterat till flertalet faktorer såsom utbildning och ålder. Denna studiens resultat visade 

att olika kliniktillhörighet samt var i vårdkedjan patienten befann sig påverkade vilken 

information som ansågs viktig. Detta bekräftas av en rapport av Calleja et al. (2016), där 

resultatet visar att förväntningarna inför en rapport och vilken information som ansågs 

viktig att rapportera skiljde sig relaterat till vilken klinik de arbetade på. 

Kommunikation inom vårdvetenskapen benämns som en källa för både förståelse och 

frustration (Fredriksson, 2012). McFetridge et al. (2007) benämner överrapporteringen 

som en situation där en bristande kommunikation kan leda till frustration hos deltagarna 

beroende på olika perspektiv. 
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9.2.3.2 Patienter med komplexa tillstånd 

Patienter med svikt i vitala funktioner eller en komplex sjukdomsbild upplevdes ta 

uppmärksamhet från själva rapporten då mottagaren kände sig tvungen att fokusera på 

patienten istället. En studie av Ebright et al. (2004) visade att det upplevdes svårt av 

mottagande sjuksköterska att fokusera på patienten med svikt i vitala funktioner 

samtidigt som rapport skulle tas emot. Bruce och Suserud (2005) redogör i sin studie att 

de patienter som ansågs svåra att rapportera över var patienter med flera- eller diffusa 

problem eller besvär som inte bedömdes uppenbart akuta. I vår studie framkom det 

faktum att informationen som lämnades vid överrapportering ändrades beroende på hur 

akut situationen kring patienten var. Detta påstående bekräftas av Jenkin et al. (2007) 

som i sin studie visade att den information som ansågs väsentlig ändrades beroende på 

patientens tillstånd. 

 

9.2.4 Resultatet utifrån akut- och intensivvårdssjuksköterskeprofessionen 

I kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor respektive 

akutsjuksköterskor, framtagna av Svensk sjuksköterskeförenings (2017), framgår såväl 

kravet på samverkan i team kring patienten som en förmåga att kommunicera. Det 

framgår också att hen ska verka för både en personal- och patientsäker vård samt kunna 

arbeta interprofessionellt i arbetet med den akut sjuka patienten. Således är det ett krav 

på den specialistutbildade sjuksköterskan inom dessa respektive områden att 

överrapportera på ett sätt som både är patient- och personalsäkert. Förutom att 

specialistsjuksköterskor inom dessa områden i hög grad både mottar och lämnar rapport 

av patienter med svikt i vitala funktioner arbetar de nära varandra. Det är vanligt 

förekommande att patienter överförs från akutmottagning för fortsatt handläggning på 

intensivvårdsavdelning och i flertalet landsting medverkar intensivvårdssjuksköterskor i 

teamet kring patienten med svikt i vitala funktioner redan på akutmottagningen. 

Resultatet i vår studie visar att en förståelse för varandras profession och roller av är 

stor betydelse för att nå en hög patientsäkerhet och en god kultur mellan professionerna. 

En implementering av resultatet i vår studie kan leda till en ökad medvetenhet gällande 

komplexiteten i överrapportering i en akutverksamhet. Resultatet visar på vikten av 

struktur men även en avsaknad av en gemensam struktur vilket potentiellt kan hota 

patientsäkerheten. Detta visar på behovet av ett ökat samarbete mellan de olika 

professionerna för att i ett förbättrande syfte fastställa en gemensam struktur anpassad 

för akuta verksamheter. Likaså kan en ökad medvetenhet och förståelse för varandras 

roller bidra leda till minskad friktion professionerna emellan och således främja 

samarbete, förbättrade rutiner och en god psykosocial arbetsmiljö. En ökad förståelse 

kan även ge insikten att informationsbehovet skiljer sig mellan olika kliniker. Den 

förhållandevis snabba vårdtiden på en akutmottagning skiljer sig mot den ofta längre 

vårdtiden på en intensivvårdsavdelning, vilket också speglar sig i informationsbehovet. 

Resultatet visar på att rapportens längd och innehåll kan behöva anpassas till 

mottagaren för att bäst gynna patienten. 
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10 Slutsats och implikationer 

Vi vet med hjälp av tidigare forskning att överrapportering av en patient i en 

akutverksamhet är att betrakta som ett riskmoment då en informationsförlust kan hota 

patientsäkerheten och leda till lidande hos patienten. Likaså de facto att 

överrapportering är ett moment som ställer stora krav på närvaro, engagemang och 

tydlighet hos de som medverkar. Att överrapportera inom en akutverksamhet ställer än 

större kvar på deltagarna men även på ledning och arbetsgivare då både organisatoriska 

och arbetsmiljömässiga faktorer påverkar möjligheterna till en patientsäker 

överrapportering.  Som deltagare i en överrapportering av en patient i en 

akutverksamhet krävs en förståelse för den andras profession och roll i vårdkedjan samt 

om dennes erfarenhet då överrapportering är något som kräver träning. En förståelse 

kan också medföra minskad friktion deltagarna emellan då en oförståelse för varandras 

roller samt vilken information som anses väsentligt i den enskildes patientarbete kan 

skapa frustration och en känsla av att bli ifrågasatt. Vikten av en tydlig  och vedertagen 

struktur är något som kan kvalitetssäkra överrapportering samtidigt som ett stöd i form 

av ett verktyg kan underlätta vid bristande erfarenhet. Här har ledning och organisation 

ett viktigt ansvar i att se till att de som arbetar med överrapportering har både rätt 

verktyg och träning i att ge och motta rapport. Detta som ett led i att kvalitet- och 

patientsäkra överrapporteringen för att minska lidande hos patienten samt minska 

kostnader för samhället. 

 

Vidare forskning bör undersöka om upplevelsen av överrapportering skiljer sig mellan 

specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor. Likaså kan djupare 

forskning om hur olika professioner vill ha eller ge sin rapport ge ytterligare kunskap 

relaterat till resultatet i denna studie. I resultatet framkom att information given vid en 

överrapportering upplevdes kunna skapa oro hos patienten. Patientens upplevelse av 

överrapporteringen i en akutverksamhet skulle således kunna vara ett potentiellt ämne 

för vidare forskning.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

  X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? 

  X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 

ansvarig).  

  X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 

X   



  
 

II 

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 

och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 

Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 

om studenter, betyg etc. 

X   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 

X   

 

  



  
 

III 

Bilaga B  Intervjuguide 

 

 Kan du kortfattat berätta om dig själv?  

 Vilken utbildning har du? 

 Hur många år har du varit verksam som sjuksköterska? 

 Var arbetar du? 

 

1. Kan du beskriva hur en överrapportering av en patient med svikt i vitala 

funktioner går till på din arbetsplats? 

a) Vilken roll hade du i överrapporteringen? 

b) Var skedde överrapporteringen? 

c) Hur skedde överrapporteringen? 

d) Hur upplevde du denna överrapportering? 

e) Användes något rapporteringsverktyg vid denna överrapportering? 

 

2. Kan du berätta om en överrapportering av en patient med svikt i vitala 

funktioner som du upplever gick bra?  

a) Vad var det som var bra med överrapporteringen? 

b) Vilken roll hade du i överrapporteringen? 

c) Var skedde överrapporteringen? 

d) Hur skedde överrapporteringen? 

e) Mellan vilka skedde överrapporteringen? 

f) Användes något rapporteringsverktyg vid denna överrapportering? 

 

3. Kan du berätta om en överrapportering av en patient med svikt i vitala som du 

upplever gick mindre bra?  

a) Vad var det som gick mindre bra med överrapporteringen? 

b) Vilken roll hade du i överrapporteringen? 

c) Var skedde överrapporteringen? 

d) Hur skedde överrapporteringen? 

e) Mellan vilka skedde överrapporteringen? 

f) Användes något rapporteringsverktyg vid denna överrapportering? 

g) Upplever du att detta fick konsekvenser för patienten, isåfall vilka? 



  
 

IV 

h) Hur tar du del av kompletterande information vid en överrapportering som du 

upplever som mindre bra? 

 

4. Kan du beskriva hur du anser att en patientsäker överrapportering ser ut när du 

är den som överrapporterar? 

 

5. Kan du beskriva hur du anser att en patientsäker överrapportering ser ut när du 

är den som mottager rapport? 

 

6. Hur upplever du användandet av rapporteringsverktyg i samband med 

överrapporteringen av en patient med svikt i vitala funktioner? 

 

7. Hur känner du inför en överrapporteringssituation? 

a) Vad är det som gör att du känner så? 

 

I. Kompletterande frågor, som uppkom under intervjuerna: 

 

II. Hur upplever du att stress påverkar överrrapporteringen? 

 

 

III. Påverkar andra yttre faktorer överrapporteringen? 

 

IV. Använder du olika rapporteringsverktyg? 

i. så fall vilka? 

 

V. Påverkar mottagarens yrkeskategori överrapportering? 

 

VI. Påverkar det vilken klinik du rapporterar till/får rapport från? 

 

VII. Påverkar  längden på rapporten överrapporteringen? 

  



  
 

V 

Bilaga C  Informationsbrev till verksamhetschef 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning  

Intensivvård respektive Akutsjukvård vid Linnéuniversitetet.  

Som en del i utbildningen ingår ett examensarbete på magisternivå vilket kommer 

genomföras som en kvalitativ intervjustudie  under vårterminen 2017. 

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelse av överrapportering inom 

akutverksamhet. 

 

Kommunikation utgör ett centralt begrepp inom vården och sker exempelvis mellan 

sjuksköterska och patient, sjuksköterska och externa resurser och, enligt vår upplevelse, 

framför allt sjuksköterskor emellan. En viktig del av kommunikationen mellan 

sjuksköterskor sker vid överrapportering då patientansvaret förflyttas från en ansvarig 

sjuksköterska till en annan. 

 

Enligt Socialstyrelsen är en god kommunikation mellan vårdpersonal väsentligt för att 

upprätthålla  hög patientsäkerhet. Tidigare forskning har dock visat att överrapportering 

av en patient med svikt i vitala funktioner utgör ett riskfyllt moment då bristfällig 

kommunikation kan äventyra patientsäkerheten och därmed orsaka vårdlidande. I 

arbetet med en patient med svikt i vitala funktioner inkluderas ofta personal från olika 

kliniker och professioner, vilket kan komplicera kommunikationen. 

 

För att kunna uppnå studiens syfte önskar vi erhålla tillstånd att intervjua fyra till åtta 

sjuksköterskor. 

 

Tidpunkt för intervjuerna kommer att vara mellan vecka fyra till sex 2017. Intervjuerna 

kommer att spelas in med diktafon för att därefter transkriberas. Intervjuerna kommer 

därefter föras över till ett USB-minne som enbart forskargruppen har tillgång till och 

materialet på diktafonen kommer raderas. Intervjumaterialet kommer behandlas 

konfidentiellt och enbart handhas av studiens författare och avsedd handledare. Efter 

uppsatsens godkännande kommer materialet att förstöras. För att motverka att någon 

respondent kan identifieras kommer resultatet presenteras konfidentiellt. 

 



  
 

VI 

Deltagandet är frivilligt vilket innebär att deltagarna när som helst utan given anledning 

kan avbryta sitt deltagande. 

 

Tack för att du tar dig tid 

 

  

Carl Solberg 

______________ 

Specialistsjuksköterskestudent Akutsjukvård 

cs222ae@student.lnu.se 

xxxxx  

 

Sebastian Berg 

______________ 

Specalistsjuksköterskestudent Intensivvård 

sb22fp@student.lnu.se 

xxxxx 

  

Mikael Rask 

Handledare 

mikael.rask@lnu.se 

  



  
 

VII 

Bilaga D  Informationsbrev till respondenterna 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning  

Intensivvård respektive Akutsjukvård vid Linnéuniversitetet.  

Som en del i utbildningen ingår ett examensarbete på magisternivå vilket kommer 

genomföras som en kvalitativ intervjustudie  under vårterminen 2017. 

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelse av överrapportering inom 

akutverksamhet. 

 

Kommunikation utgör ett centralt begrepp inom vården och sker exempelvis mellan 

sjuksköterska och patient, sjuksköterska och externa resurser och, enligt vår upplevelse, 

framför allt sjuksköterskor emellan. En viktig del av kommunikationen mellan 

sjuksköterskor sker vid  överrapportering då patientansvaret förflyttas från en ansvarig 

sjuksköterska till en annan. 

 

Enligt Socialstyrelsen är en god kommunikation mellan vårdpersonal väsentligt för att 

upprätthålla hög patientsäkerhet. Tidigare forskning har dock visat att överrapportering 

av en patient med svikt i vitala funktioner utgör ett riskfyllt moment då bristfällig 

kommunikation kan äventyra patientsäkerheten och därmed orsaka vårdlidande. I 

arbetet med en patient med svikt i vitala funktioner inkluderas ofta personal från olika 

kliniker och professioner, vilket kan komplicera kommunikationen. 

 

Deltagandet i denna studie innebär att du skall vara legitimerad sjuksköterska inom en 

akutverksamhet med en yrkeserfarenhet innefattande minst två år samt ha erfarenhet av 

överrapportering av en patient med svikt i vitala funktioner. 

 

Intervjuerna kommer pågå cirka en timme på en plats som passar dig. Tidpunkt för 

intervjuerna kommer att vara mellan vecka fyra till sex 2017. Intervjuerna kommer att 

spelas in med diktafon för att därefter transkriberas. Intervjuerna kommer därefter föras 

över till ett USB-minne som enbart forskargruppen har tillgång till och materialet på 

diktafonen kommer raderas. Intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt och 

enbart handhas av studiens författare och avsedd handledare. Efter uppsatsens 

godkännande kommer materialet att förstöras. För att motverka att någon respondent 

kan identifieras kommer resultatet presenteras konfidentiellt. 



  
 

VIII 

 

Deltagandet är frivilligt vilket innebär att deltagarna när som helst utan given anledning 

kan avbryta sitt deltagande. 

 

Tack för ditt deltagande. 

 

Carl Solberg 

______________ 

Specialistsjuksköterskestudent inom Akutsjukvård 

cs222ae@student.lnu.se 

xxxxx 

 

Sebastian Berg 

______________ 

Specalistsjuksköterskestudent inom Intensivvård 

sb22fp@student.lnu.se 

xxxxx 

  

Mikael Rask 

Handledare 

mikael.rask@lnu.se 

  



  
 

IX 

Bilaga E  Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien Överrapportering – ett komplext samspel 

Belysa sjuksköterskans upplevelse av överrapportering i en akutverksamhet. Jag har fått 

tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

______________________________________ 

Underskrift av studieförfattarna  

 

______________________________________ 

Namnförtydligande, ort och datum 

 

______________________________________ 

Underskrift av respondent 

 

______________________________________ 

Namnförtydligande, ort och datum 


