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Överrapportering mellan anestesi och 
intensivvårdssjuksköterskor på en 
uppvakningsavdelning  
 
 
 
Abstrakt 
 
Bakgrund: Anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har ett stort ansvar för 
vårdkontinuiteten kring nyopererade patienter. Brister i kommunikation och 
framförallt överrapporteringar utgör en stor risk som äventyrar patientsäkerheten. 
World Health Organisation (WHO) har tagit fram strategier, bland annat 
rapporteringsmallen SBAR, för att förbättra informationsöverföringen inom vården. 
Kommunikation är en komplex process där det finns flera orsaker till att information 
faller bort eller misstolkas. 
Syfte: Att beskriva hur överrapportering och dess informationsinnehåll uppfattas 
mellan anestesi och intensivvårdssjuksköterskor på en uppvakningsavdelning. 
Metod: Kvalitativ studie som baserades på intervjuer av anestesi och 
intensivvårdssjuksköterskor. Data bearbetades med kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats. Studien genomfördes på ett svenskt sjukhus. 
Resultat: Studiens resultat visade att SBAR ansågs vara en bra rapporteringsmall 
men som trots det inte användes konsekvent på sjukhuset. Istället användes egna 
rapporeringsmallar som ansågs vara lika bra. Det fanns en rädsla över att tappa 
information vid införandet av en ny modell. I fråga om vilken information som ansågs 
vara viktig i en överrapportering fanns det likheter men också skillnader mellan 
anestesi och intensivvårdssjuksköterskor. Information som kunde utelämnas var 
detaljer kring anestesin. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att information kan 
saknas kring den fortsatta vården. Rapporterna anpassades både utifrån sändare och 
också utifrån mottagare.	   Yttre	   omständigheter	   som	   påverkade	   överrapportering 
hänvisades till brister i vårdkedjan och stress. 
Slutsats: En överrapportering handlade inte bara om vilket informationsinnehåll som 
förmedlades och i vilken kontext det skedde utan påverkades även av attityder, vem 
som lämnade rapport och vem som tog emot och vilka erfarenheter de inblandade 
hade. Det fanns också förväntningar kring vilken information rapporten skulle 
innehålla eller inte innehålla. Överrapporteringar visade sig vara en komplex process 
och utgör ett riskmoment i vårdkedjan som kan leda till vårdrelaterade skador. 
Fortsatt forskning och förbättringsarbete är av stort värde ur ett samhälleligt och etiskt 
perspektiv.  
 
Nyckelord: anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, kommunikation, 
kvalitativ intervjustudie, SBAR, överlämningar. 
 
 
 

 



	  
	  

	  
	  

Clinic handover between anesthesia and intensive 
care unit nurses at a postoperative unit   
 
 

Abstract 
 
Background: Anesthesia and intensive care nurses have a great responsibility for 
consistency in caring for a postoperative patient. A gap in communication, in 
particular clinic handover, represents a huge risk to patient safety. The World Health 
Organization (WHO) has developed strategies to improve the exchange of 
information within the healthcare industry, among them the SBAR template. 
Communication is a complex process that includes several factors that may cause 
information to be lost or misinterpreted.  
Aim: To describe how clinical handover and its content are experienced between 
anesthesia and intensive care nurses at a post-operative unit. 
Method: Qualitative study based on interviews of nurse anesthetists and intensive 
care nurses. Data was processed through qualitative content analysis with a manifest 
approach. The study was performed at a Swedish hospital.   
Result: The result of the study shows that the SBAR template was considered to be 
good and useful, but in spite of that it was not being regularly applied. Instead, an 
individually designed template was used that was considered being equally good. 
There was an apprehension among the nurses that information would be lost if the 
template for handover were to be replaced. In the matter of which information that 
was most significant in a clinical handover, the opinions were both shared and divided 
among anesthesia and intensive care nurses. Information that could be omitted was 
details about the anesthesia. Intensive care nurses experienced a lack of information 
concerning the forth going care. The reports were altered both dependent on the 
sender but also the receiver. External circumstances that affected the handover were 
mostly thought to be caused by flaws in the care chain organization and by stress. 
Conclusion: A clinical handover was shown to be not only about which context of 
information that was mediated or in which way, but was also affected by attitudes, 
who was giving the report and who was receiving it, and also the experience of those 
individuals. There were also expectations about what the reports would include and 
contain. Clinical handovers turned out to be a complex process and represents a risk 
factor in the health chain that may cause nosocomial damage. Further research and 
improvements are of great value from a society and ethical perspective. 
 
Keywords: communication, handovers, intensive care nurse, nurse anesthetists, 
SBAR, qualitative interview study. 
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Inledning 
 

Arbetet kring en nyopererad patient är ett teamarbete mellan flera vårdgivare med 

olika specialistfunktioner (Randmaa, Mårtensson, Swenne och Engström (2014). På 

en uppvakningsavdelning ansvarar ofta sjuksköterskor med specialistinriktningar 

inom anestesi och intensivvård för överrapportering av patienter. Med 

överrapportering menas en situation där det professionella ansvaret för några eller alla 

aspekter kring en eller flera patienters diagnos, behandling eller omvårdnad 

överflyttas till annan yrkesmässig personal på tillfällig eller permanent basis 

(Australian Medical Association, 2006). Överrapportering mellan en 

operationsavdelning och uppvakningsavdelning är ett av flera steg i vårdkedjan där 

ansvaret för patienten flyttas mellan olika avdelningar, vårdnivåer och yrkesgrupper. 

Segall, Bonifacio, Schroder, Barbito, Rogers, Thornlow, Emmery, Kellum, Wright 

och Mark (2012) menar att överflyttningar av nyopererade patienter innebär en 

särskild utmaning, både för den enhet som lämnar men även för den enhet som tar 

emot patienten. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ställs det krav på att patientens 

situation och omvårdnadsbehov ska bli tillgodosedda med kontinuitet och säkerhet 

(Socialstyrelsen, 1982). Syftet med all överrapportering är att uppnå en effektiv 

kommunikation av högkvalitativ klinisk information vid alla tillfällen där 

patientansvaret flyttas mellan personal. En avgörande faktor för att tillgodose kraven 

och nå syftet med överrapportering är en fungerande och tillförlitlig 

informationsöverföring (Australian Medical Association, 2006; Dyrholm Siemensen, 

Dyrløv Madsen, Funck Pedersen, Michaelsen, Vesterskov Pedersen, Boje Andersen & 

Østergaard, 2012). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs 

samverkan i vårdkedjan där sjuksköterskan rekommenderas ha förmåga att planera, 

konsultera, informera och samverka med andra aktörer i vårdkedjan. För att uppnå 

kontinuitet, effektivitet och kvalitet rekommenderas att sjuksköterskan ska verka för 

adekvat informationsöverföring och samverkan (Socialstyrelsen, 2005). Teamarbete 

och samverkan handlar om multiprofessionella processer där samspel mellan 

individer och kunskapsområden leder till god och säker vård (Edberg, Ehrenberg, 

Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2013). 
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Bakgrund 

 

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskans ansvar i vårdkedja och teamarbete 

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor har ett stort ansvar i vårdkedjan när vad 

gällande överrapportering av patienter. Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

och Svensk Sjuksköterskeförening har skapat vägledande nationella dokument för att 

presentera de kunskaper och färdigheter som specialistsjuksköterskan inom anestesi 

och intensivvård bör ha för att arbeta inom sina kompetensområden (Swenurse, 2012). 

I anestesisjuksköterskans roll ingår att följa upp ventilation, cirkulation och 

anestesidjup (Segall et al, 2012; Swenurse, 2012). Anestesisjuksköterskan ansvarar 

även över att säkerhetsställa patientens identitet. Den peri operativa vården ska 

muntligt och skriftligt kunna dokumenteras och rapporteras samt kritiskt utvärderas. 

Anestesisjuksköterskan ska även arbeta preventivt och planera för patientens 

postoperativa vård och återhämtning (Swenurse, 2012). 

 

Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna arbeta preventivt för god återhämtning hos 

den postoperativa patienten. Intensivvårdssjuksköterskans arbete handlar mycket om 

att ha kunskap och förståelse för att vara proaktiv och att förebygga och inte bara 

behandla (Segall et al. 2012). Intensivsjuksköterskan bör ha ansvar för och att kunna 

initiera och samverka med olika yrkesgrupper och vårdteam för att patienten ska få 

bästa möjliga omhändertagande genom hela vårdförlopp. Intensivvårdssjuksköterskan 

bör skapa kontinuitet och trygghet för patienten genom att personalen samarbetar 

interprofessionellt med att en vårdplan utarbetas enligt standardiserade riktlinjer 

(Swenurse, 2012). 

 

Överrapporteringars omfattning 

Inom sjukvården pågår en kontinuerlig interaktion mellan olika yrkesgrupper, 

patienter och anhöriga. Varje dag flyttas patienter mellan olika instanser för att på 

bästa sätt tillgodose det varierande vårdbehovet och genomförande av särskilda 

behandlingar och undersökningar som utförs av olika specialiteter. Under ett 

vårddygn sker ofta bemanningen med tre skift där olika personer löser av varandra. 

All förflyttning eller avlösning där ny yrkesverksam personal övertar patientansvar 

kräver att nödvändig information kring patientens omvårdnadsbehov lämnas över 
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(Dyrholm Siemsen et al., 2012). En avgörande faktor är en fungerande 

kommunikation (Leonard, Graham & Bonacum, 2004; WHO, 2007) På en 

uppvakningsavdelning eller intensivvårdsavdelning sker minst en överrapportering av 

varje nyopererad patient. Varje överrapportering är ett möte mellan människor som 

kan ha olika specialistinriktingar, erfarenheter och rutiner. Den information som 

överförs riskerar vid varje tillfälle att på ett eller annat vis bli förändrad (Randmaa et 

al., 2014). Socialstyrelsen redovisar att under 2013 genomfördes sammanlagt 825 946 

operationer i sluten vård, vilket innebär minst lika många överrapporteringar 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Kommunikation inom vården 

Brister i kommunikation och framförallt överrapporteringar är en av de främsta 

riskerna för patientsäkerhet (Leonard et al., 2004; Randmaa et al., 2014). Enligt 

forskning har det visat sig finnas en god förbättringspotential inom kommunikation 

och samarbete (WHO, 2007; RabøI, Andersen, Østergaard, Bjørn, Lilja, & Mogensen, 

2011). I Danmark genomfördes en studie baserad på grundorsaksanalysrapporter över 

allvarliga patientsäkerhetsincidenter från sex olika sjukhus mellan 2004 och 2006.  I 

mer än hälften av de 84 rapporterna med patientsäkerhetsincidenser utgjorde felaktig 

verbal kommunikation mellan personal den bakomliggande orsaken eller var en 

bidragande faktor. Brister i informationen visar sig framförallt vid överrapportering 

men även i kommunikation mellan olika yrkesgrupper och som rena missförstånd 

(RabøI et al., 2011). Eftersom överrapporteringar är komplexa och utsatta processer 

ur ett patientsäkerhetsperspektiv har det resulterat i att Joint Commission och WHO 

har tagit fram strategier och förbättringsåtgärder kring patientöverlämningar (2007).  

 

Fördelar med SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation ) 

En av de åtgärder som rekommenderas till WHOs medlemsländerna är att använda 

den standardiserade rapporteringsmodellen SBAR för att förbättra kommunikationen 

inom vården. SBAR har sitt ursprung i Amerikanska flottan som ett effektivt 

kommunikationsverktyg och kom att utgöra en brygga för kommunikation mellan den 

hierarkiska gradskillnad som kan förekomma. I organisationer med krav på hög 

tillförlitlighet som kärnkraftsindustrin, trafikflygverksamhet och NASAs 

rymdprogram utgör SBAR en av flera metoder i strategiprogram (Randmaa et al., 

2014; WHO, 2007). Styrkan med SBAR är att den skapar ett ramverk för 
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kommunikation inom vården som ett led i att förbättra informationsutbytet. Målet är 

att uppmuntra till dialog och strukturera utbytet av viktig information för att undvika 

missförstånd och bortfall av fakta (Randmaa et al., 2014; WHO, 2007). Olika 

yrkesgrupper kan vara tränade i att uttrycka sig på olika sätt och ha en annan 

infallsvinkel utifrån sin specialitet (RabøI et al., 2011). En nyligen gjord studie på en 

uppvakningsavdelning visar att kommunikation både inom och mellan olika 

yrkesgrupper har förbättrats signifikant efter införande av SBAR (Randmaa et al., 

2014). Andra åtgärder som föreslås är att få tillräckligt med tid och att inte bli 

avbruten vid rapportering, återläsning av rapporten för att bekräfta att informationen 

uppfattas rätt samt en möjlighet att ge varandra feedback (WHO, 2007). 

 

Kommunikationsteori och symbolisk interaktionism 

Kommunikation är avgörande för att upprätthålla god patientsäkerhet vid 

överrapportering (Leonard et al., 2004). Ordet kommunikation härstammar från 

latinets communicaʹtio och står för ’ömsesidigt utbyte’ (Nationalencyklopedin, 2015). 

Kommunikation är dynamisk och sker både verbalt och icke verbalt i form av t.ex. 

kroppsspråk och röstläge. Genom selektiv perception uppfattar vi saker och ting olika 

genom att vi ser saker och ting med olika ögon och uppmärksammar och tolkar 

meddelanden utifrån våra egna erfarenheter. Det innebär att ett budskap kan tolkas på 

olika sätt och ha olika effekter på människor. 

 

Kommunikationsmodellen ”The process of Communication” utvecklades av David 

Berlo. Genom att dela upp och analysera kommunikationsprocessen i olika steg: 

sender-message-channel-reciever (i fortsättning kallad sändare, meddelande, kanal 

och mottagare) kan ett helhetsperspektiv belysas över kommunikationshändelsen som 

visas i Figur 1.  
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Figur 1- Berlos kommunikationsmodell (1960) 

 

Meddelandet kodas utifrån sändarens kunskaper, erfarenheter, normer och sociala 

struktur medan mottagaren i sin tur avkodar meddelandet med sina olika sinnen 

utifrån sina kunskaper, erfarenheter, normer och sociala struktur. Utifrån vilken bild 

sändaren har av mottagare anpassas både meddelandet och formen av själva 

överlämnandet av information. Här påverkar både sändarens egen självbild samt 

vilken bild mottagaren ger av sig själv. Själva kommunikationsbeteendet (attityder, 

kroppsspråk, normer osv) påverkas utifrån vilka förväntningar mottagaren har på 

sändaren och vilken självbild mottagaren har. Berlo menar att en förutsättning för 

kommunikation är att vi påverkar varandra och att det finns en ömsesidig relation 

mellan sändare och mottagare. Vi ingår i sociala system med normer och 

förväntningar på oss själva och andra där vi behöver fråga oss vem som är mottagaren 

till meddelandet vi vill framföra och vad vi vill med framförandet. Andra faktorer 

som inverkar på kommunikation är de inblandades intresse, tid och rum. Även vilken 

mening ord och gester har för de inblandade påverkar kommunikationen (Berlo, 

1960). Vid en överrapportering möts en sändare och en mottagare där 

information/kunskap överförs (Dyrholm Siemsen et al., 2012). 

 

Termen symbolisk interaktionism uppkom genom Herbert Blumer som menar att 

människors agerande gentemot ett objekt baseras på vilken betydelse dessa objekt har 

för dem. Objekt syftar på allt en person kommer i kontakt med i sin värld. Det kan 

vara fysiska ting (t.ex. en stol), sociala objekt (t.ex. en mamma) och abstrakta ting 

(t.ex. normer eller moral). Betydelsen objekten har, uppkommer enligt Blumer, 

genom social interaktion som vi har med andra människor och förändras genom en 
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tolkningsprocess. Betydelsen skapas när människor interagerar. Människan är med 

andra ord en aktiv varelse som handlar utifrån hur den uppfattar en situation (Blumer, 

1986). Inom sjukvården möts yrkesutövare med olika specialiteter, inriktningar och 

kompetenser som kan prägla sättet att leverera och tolka information.  

 

Problemformulering  

Inom hälso- och sjukvården har anestesi och intensivvårdssjuksköterskor en viktig 

funktion genom att kommunicera kring nyopererade patienter för att upprätthålla 

vårdkontiunitet och patientsäkerhet. Det förefaller saknas tidigare studier som 

beskriver anestesi och intensivvårdssjuksköterskors uppfattning av att överrapportera 

samt motta rapport om nyopererade patienter. Överrapportering sker frekvent inom 

vården och är ett riskfyllt moment. Därför ville författarna med denna studie belysa 

uppfattningar om överrapporteringar hos anestesi och intensivvårdssjuksköterskor för 

att främja patientsäkerheten. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av överrapporteringens 

utformande och innehåll mellan anestesi och intensivvårdssjuksköterskor på en 

uppvakningsavdelning. 

 

Metod 
 
Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie och innehållsanalys med 

manifest ansats. Den kvalitativa metoden valdes då författarnas syfte var att 

undersöka anestesi och intensivvårdssjuksköterskans uppfattning kring sina 

överrapporteringar. Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få en 

nyanserad beskrivning av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld 

(Kvale, 1997). Manifest ansats användes vid dataanalysen. Vid manifest ansats 

fokuseras det på det synliga och uppenbara i innehållet medan det vid latent ansats 

tolkas underliggande meningar i innehållet (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Deltagare och procedur 

För denna studie var inklusionskriterier att de som deltog i intervjun skulle ha en 

specialistsjuksköterskeutbildning i anestesi respektive intensivsjukvård och vara 

yrkesverksam. Samtliga deltagare var kvinnor med varierande erfarenhet av sin 

sjuksköterskespecialitet. Studien genomfördes på en uppvakningsavdelning samt en 

intensivvårdsavdelning där postoperativ sjukvård bedrivs under jourtid på ett 

mellanstort sjukhus i mellersta Sverige där SBAR infördes under 2012. Innan studien 

påbörjades skickades informationsbrev om studiens syfte och planerat 

tillvägagångssätt (bilaga 1) till verksamhetschef och berörda vårdenhetschefer. Efter 

ett skriftligt godkännande från verksamhetschef och muntligt godkännande från 

vårdenhetscheferna bestämdes dagar för intervjuer. För att inte störa verksamheten 

genomfördes en intervju i taget i ett enskilt rum i anslutning till avdelningen. Varje 

deltagare informerades muntligt om att deras medverkan var frivillig och erbjöds att 

när som helst få dra tillbaka sin medverkan. Under två tillfällen genomfördes 

sammanlagt tio intervjuer med fem anestesisjuksköterskor och fem 

intensivvårdssjuksköterskor. I åtta av dessa intervjuer var båda författarna med i syfte 

att skapa en gemensam intervjumall och för att ha större möjlighet att ställa bättre 

följdfrågor.  

 

Datainsamling 

Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna. En 

intervjuguide baserad på SBAR (bilaga 2) användes vid intervjuer. Under intervjun 

inkluderades följdfrågor. Att ställa följdfrågor är ett sätt att fånga upp mer detaljerad 

information kring en fråga (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna utfördes i en lugn miljö 

för att undvika störningar. Efter specialistsjuksköterskans muntliga godkännande 

spelades intervjuerna in med ljudupptagning. Intervjuerna varade mellan 14 minuter 

och 26 minuter med en mediantid på 21 minuter. Författarna valde att inte föra några 

anteckningar under samtalet i syfte att skapa en större närvaro i lyssnandet. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och kasserades efter studiens genomförande. 

 

Dataanalys 

De utskrivna intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys baserad på 

Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuerna lästes sedan igenom flera gånger individuellt och tillsammans av 
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författarna för att skapa en helhetsbild av innehållet. Intervjuerna delades upp i 

textenheter som sedan kondenserades. Kondensering innebär en process där texten 

kortas ned utan att förlora sin ursprungliga mening (Graneheim & Lundman, 2004). 

Textenheterna märktes med koder som sedan jämfördes med varandra för att hitta 

likheter och skillnader. Utifrån författarnas ansats att beskriva upplevelsen hos såväl 

anestesisjuksköterskan som intensivvårdssjuksköterskan jämfördes koderna utifrån 

dessa perspektiv i syfte att se likheter och skillnader. Koderna ledde till ett antal 

subkategorier som sedan bildade huvudkategorier utifrån syftet. Under hela 

analysarbetet har materialet i sin helhet funnits med parallellt för att säkerhetsställa att 

textens ursprungliga mening inte går förlorad.  

 

Tabell 1 -Exempel på analysprocessen 

Textenhet Kondenserad 

text 

Kod Subkategori Hududkategori 

“Det skulle räcka för mig om 

dom sa att han sovit på Ultiva och 

gas och Fentanyl. Också har vi 

duttat lite Esmeron. Vi har inte 

nåt behov av att veta hur många 

mg sammanlagt. Men för dom är 

ju det jätteviktigt för att det är 

deras. Men vi lyssnar på det 

också då.” 

Inget behov av 

exakta 

dosangivelser. 

Förstår och 

respekterar olika 

infallsvinklar. 
Vi lyssnar på vad 

dom anser vara 

viktigt. 

Att inte 

säga för 

mkt 

Information som 

kan utelämnas 
Rapportens 

innehåll 

Olika 

behov 
Rapport beroende 

på 

sändare/mottagare 

Anpassad 

rapportering 

“Det är ju den här postopbiten, 

kanske. Som är svår. För det kan 

man ju veta med operatören, alla 

grejer man ska komma 75ihåg. 

Också ska man hålla på och 

väcka patienten samtidigt som 

man ska skriva ned och komma 

ihåg exakt allt man säger… Det 

är ju då jag har som mest att göra 

liksom. Också vill man ju att jag 

ska komma iväg med patienten.” 

Svårt att få med allt 

som sägs om 

postopbiten i 

samband med 

väckning av 

patienten.  
Som mest att göra 

vid väckning. Jag 

känner tidsbrist. 

Känna 

tidsbrist 
 

Yttre 

omständigheter 
Anpassad 

rapportering 
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Etiska överväganden 

Alla deltagare informerades om att deras medverkan var frivillig och att de när som 

helst fick dra tillbaka sin medverkan. Polit och Beck (2012) skriver att ett informerat 

samtycke betyder att deltagarna fått information om studien, fritt kan välja att delta 

samt har förstått den information som lämnats om deltagandet. Alla svar behandlades 

konfidentiellt och alla namn som nämnts under intervjuerna avidentifierades. 

Anonymitet garanterades genom hela processen. 

 

Resultat 

 
Resultatet presenteras utifrån huvudkategorier och subkategorier som utvecklats 

under analysprocessen och som beskriver vad som framkommit i intervjuerna. Dessa 

presenteras nedan i tabell 2. Innehållet exemplifieras med citat från både 

anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor.  

 

 

Tabell 2 –Översikt av huvudkategorier (n=3) och subkategorier (n=7) 

Huvudkategori Subkategori 

Rapporteringsrutiner Att använda en överrapporteringsmodell är positivt 

Egna rapporteringsmallar 

Rapportens innehåll Information som behöver finnas med i rapportering 

Information som kan utelämnas 

Informationsbortfall 

Anpassad rapportering Rapport beroende på sändare/mottagare 

Yttre omständigheter 
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Rapporteringsrutiner 

Att använda en överrapporteringsmodell är positivt 

Användningen av överrapporteringsmodellen SBAR beskrevs som något positivt av 

både anestesi och intensivvårdssjuksköterskor. Däremot beskrev deltagarna att 

rapporteringsmodellen inte användes systematiskt. Flera sade själva att de var osäkra 

på hur den skulle användas. De fördelar som deltagarna beskrev var att SBAR 

skapade struktur av informationen och bidrog till ordning och reda vid 

överrapportering. En anestesisjuksköterska som arbetat på andra sjukhus tillfälligt 

sade: 

 

“Det blir som struktur på det hela, det måste man ju säga. Jag har varit på ställen 

där man gick fram till SBAR och det tyckte jag var bra. Man gick verkligen efter 

punkterna. Det gör ju inte vi”. 

 

Några sjuksköterskor från intensivvården uttryckte det positiva med att alla kunde 

använda samma språk och att anestesisjuksköterskor upplevdes som mer informativa 

gällande punkten bakgrund jämför med innan SBAR introducerades. 

Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att rapporten blev kortfattad utan något 

överflöd när SBAR användes. Flera anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor 

uttryckte en osäkerhet kring vad som skulle ingå under respektive rubrik. 

 

“Jag är ju jättedålig på att ta fram SBAR och kommer inte ihåg på rak arm sök eller 

hjälpord.” 

 

En anestesisjuksköterska sade att det finns en rädsla över att kanske tappa den egna 

rapporteringsrytmen och tappa information om man går över till SBARs 

rapporteringsmall. Både anestesi och intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det 

fanns information som inte riktigt passar in under rubrikerna i SBAR och att den då 

riskerade att falla bort. Ett exempel som uttrycktes på sådan information var 

patientens upplevelse som rädsla, nervositet eller en speciell personlighet hos 

patienten som kunde vara bra att känna till.   
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Egna rapporteringsmallar 

Både anestesi och intensivvårdssjuksköterkor beskrev att de hade bra 

rapporteringsmallar sedan tidigare och att det inte kändes som om det fanns något 

större behov av att byta till SBAR. De beskrev även att man alltid rapporterat på 

liknande sätt fastän i annan ordningsföljd.  En intensivvårdssjuksköterska sade: 

 

“Jag tycker inte att vi har förändrat så mycket av vårt sätt att rapportera för jag 

tycker vi har ju gått utifrån de här med bakgrund, situation, rekommendation och 

alltihop. Det har ju vi gjort fast vi har haft annat namn på det. Det kändes så när vi 

var på kursen. Att det här är ju på det sättet vi jobbar.” 

 

Flera ansåg att SBAR var mer behövligt på en vanlig vårdavdelning, där mer 

information skulle hanteras. Som en anestesisjuksköterska uttryckte det: 

 

“Jag tror det är annat på vårdavdelningar. Och från akuten. Det är ju mycket mer 

händelser inblandade då. Då är bollen i rullning på något vis. Det här är mer 

planerat, det är väl visserligen det akuta också men. Det är ju inte första instansen. 

Dom har ju redan varit på akuten, avdelning. Allt finns redan på papper och i 

journalen. Jag tror det är värre på akuten och avdelningen. Mer information som ska 

klaffa. Faktiskt.” 

 

Anestesisjuksköterskorna och intensivvårdssjuksköterskorna som intervjuades sade 

att alla har egna individuella rapporteringsvarianter och att rapporteringen skedde i en 

annan följd än SBAR.  

 

“Man gör sin egen variant av den. Alla har ju sina egna varianter känns det som. Lite 

grand. Alltså det är sällan ändå som man tappar informationen, mer att den kommer 

på olika sätt”.  

 

Sedan SBAR introducerades upplevdes ingen egentlig förändring av 

överrapporteringsmodellen. Några av de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev att de upplevde en förbättring av innehållet vid överrapportering medan en 

intensivvårdssjuksköterska inte upplevde någon skillnad alls. 
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“Det har blivit mer ordning och reda. Även om alla har sin egen variant tycker jag att 

man behöver ställa mindre frågor”. 

 

Det beskrevs också av båda specialistinriktningarna att arbetsplatsen var ett litet 

sjukhus med öppet klimat och att det gav ett avslappnat förhållningssätt. De 

intervjuade upplevde att personalen kände varandra väl och det skapade en möjlighet 

att ställa följdfrågor senare eller bara ringa över till varandra om något var oklart. 

 

Rapportens innehåll 

Information som behöver finnas med i rapportering 

Gemensamt för yrkesgrupperna var en beskrivning av att rapporten borde innehålla 

vem patienten som kommer är, vad som har hänt och faktorer som kunde påverka 

patienten postoperativt som smärtproblematik, restriktioner kring mobilisering, intag 

per os, antibiotikabehandling och operationsläge. Som en intensivvårdssjuksköterska 

uttryckte sig: 

 

“För då vet jag hur jag ska förhålla mig till patienten.” 

 

Mer specifikt vad en rapport skulle innehålla redovisas nedan i tre grupper, se figur 2. 

Vad som sades gemensamt, respektive vad anestesisjuksköterskorna sade och vad 

intensivvårdssjuksköterskorna sade. 

 
Figur 2. Informationsinnehåll vid överrapporteringar 
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Information som kan utelämnas 

Båda yrkesgrupperna sade i intervjuerna att rapporterna inte bör vara alltför 

detaljerade. Från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv upplevdes det inte vara 

nödvändigt att få reda på hur många milligram av ett läkemedel som getts. Eller om 

det behövts upprepade doser av något läkemedel under anestesin. Som en 

intensivvårdssjuksköterska uttryckte sig: 

 

“Vi har inte något behov av hur många milligram sammanlagt egentligen. Men för 

dom är ju det jätteviktigt för att det är deras, så vi lyssnar ju på det också då.” 

 

Men samtidigt beskrev intensivvårdssjuksköterskorna att det snarare kunde vara lite 

för snålt med information så att det behövdes ställas följdfrågor. Utifrån 

anestesisjuksköterskans perspektiv varierade svaren. En anestesisjuksköterska svarade 

att hon inte såg något behov av att berätta hela sjukdomshistorien eller om patienten 

till exempel har hemtjänst: 

 

“Men jag tillhör nog den som är kort och kärnfull och jag tror att stå och rabbla 

massa historier kan krångla till det för UVA. Alltså det är ju bara som övervakning 

och vart dom ligger såklart eller om dom ska hem.” 

 

Andra svarade både ja och nej på frågan om det lämnas överflödig information och 

menade då att flera saker som sägs gick att läsa i anestesijournalen som lämnades på 

UVA. En anestesisjuksköterska sade: 

 

“Just det där att man kan tala om vad som har hänt och att man kan tala om 

patienten har sovit eller inte och om det är något. Ibland så går man väldigt 

detaljerat, det kanske kan bli lite väl.” 

 

Informationsbortfall 

Anestesisjuksköterskorna uttryckte att det var sällsynt att information föll bort. I de 

fall information inte ansågs framkomma kunde det handla om postoperativ 

information som framförts av operatören i samband med väckning av patienten. Med 

postoperativ information avsågs eventuella restriktioner och vidare planering och vård 

av patienten. Det skulle kunna vara att ta ett Hb blodprov eller om patienten fick 
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mobilisera fritt eller inte. I andra fall beskrevs att information av värde inte framkom 

överhuvudtaget av operatören. Som svar på frågan om hon fick med den information 

som borde finnas med sade en anestesisjuksköterska reflekterande: 

 

“Jag har inte tänkt på att jag inte får med någonting…. ja det är ju kommunikation 

och information som är svårt inom vården.” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att information missades att dokumenteras. 

Det ansågs kunna vara svårt att veta om någon åtgärd var utförd eller om 

informationen bara glömts att föras in i journalhandlingarna.   

 

“Sådana där småsaker eller det är väl stora saker egentligen. Om dom har scannat, 

bladder scannat… då måste man ju ringa in. Har ni missat skriva eller har ni inte 

gjort det?”  

 

Förutom dokumentationen sade intensivvårdssjuksköterskorna även att de kunde 

sakna rapportering kring anhöriga, till exempel om de visste att patienten blivit 

opererad. Det uttrycktes ett behov av att veta om patienten legat flera timmar i samma 

operationsställning och om det kunde förväntas att finnas tryckskador för att kunna 

vara observant på det senare. Det beskrevs också att tidigare sjukdomar som kan vara 

relevanta under postoperativa vården som t.ex. diabetes med behov av blodsocker 

kontroll kunde falla bort. De intervjuade sade att det i vissa fall glömdes bort att 

rapporteras om eventuell drän så att det kunde bli en överraskning när 

intensivvårdssjuksköterskan lyfte på täcket. En intensivsjuksköterska var kritisk till 

att viktig information inte kom fram i vårdkedjan, framför allt vid större operationer 

och önskade att operationssköterskans perspektiv av ingreppet skulle finnas med. Som 

hon uttryckte det: 

 

“Det är om kirurgen kommer in sen då men det är inte alltid vi kan fråga kirurgerna -

Hur såg det ut? Ja, det var 20 cm svart tarm som vi tagit bort och det ser inte riktigt 

friskt ut det vi sydde ihop, då kan vi höra sånt. Men det vet ju inte dom på 

narkossidan hur det sett ut. Dom har haft fullt sjå med andning och cirkulation dom. 

Så det saknar jag faktiskt.” 
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Planeringen framåt saknades också från intensivvårdssjuksköterskornas perspektiv 

vad gällde fortsatta antibiotikadoser, administrering av Paracetamol och 

trombosprofylax.  

 

“Det klassiska när dom kommer hit är när de postoperativa patienterna kommer hit 

till IVA på jourtid, då är det alltid tre grejer. Ska dom ha Fragmin? Har man gett 

spinal, då är det ju oftast två, tre timmar efter sticket. Men det måste ju finnas 

ordinerat någonstans. Sen är det antibiotika engångs eller ska dom ha tre doser på 

dygnet eller ska man fortsätta ännu längre? Också är det här med Paracetamol som 

man också ska se till att dom får.” 

 

Anpassad rapportering 

Rapport beroende på sändare /mottagare 

Både anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor beskrev att alla hade ett eget ansvar. 

En anestesisjuksköterska menade att det fanns ett eget ansvar att ställa följdfrågor om 

något var oklart vid rapportering. Även intensivvårdssjuksköterskor menade att det 

var ett eget ansvar att söka information som inte fanns tillgänglig. De intervjuade 

beskrev att rapporterna anpassades utifrån hur väl anestesisjuksköterskan kände 

intensivvårdssköterskan och hur länge hon eller han hade arbetat på 

uppvakningsavdelningen och därmed visste vad som kunde förväntas av olika 

patienter. Var det en ny eller mindre känd intensivvårdssjuksköterska blev 

rapporteringen extra noggrann och mer detaljerad. På frågan om på vilket sätt hon 

anpassade sin rapport svarade en anestesisjuksköterska: 

 

“Ja, övertydlig (mot okända), det tror jag. Automatiskt liksom. Man vet ju att om jag 

glömt något så med stor sannolikhet så fångar XX upp det. Det tror jag man blir 

automatiskt. Det kanske man inte borde bli men jag tror man blir det automatiskt. 

Tills man lärt känna den personen. Man måste ju spana in den så att säga.” 

 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att intensivvårdssjuksköterskan förutsatte vissa 

saker utifrån sin spetskompetens. Att information kunde bli överflödig beroende på 

vem man rapporterade till. En anestesisjuksköterska sade: 
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“Det beror på vem man rapporterar till. Om t.ex. en patient har hypertoni så kanske 

det är totalt onödigt att rapportera till en intensivvårdssjuksköterska, de nästan 

förutsätter att alla är hypertoniker…”  

 

Men en anestesisjuksköterska sade att det inte spelade någon roll vem som skulle få 

rapport. Hon förutsatte att det ställdes följdfrågor om något var oklart. 

Anestesisjuksköterskans noggrannhet och engagemang vid överrapportering varierade 

också enligt intensivvårdssjuksköterskan. I vissa fall kunde rapporten upplevas något 

forcerad och “klatschig” men överlag upplevdes rapporterna ha en bra struktur. 

 

Yttre omständigheter 

I intervjuerna berättade anestesisjuksköterskorna att viss information kunde vara svår 

att fånga upp beroende på när den lämnades och därmed svår att ge vidare. Det gällde 

framförallt information gällande postoperativa direktiv från operatören. En stor del av 

operatörens information lämnades i samband med operationens avslut som skedde 

samtidigt som patienten skulle väckas. Detta kunde upplevas som ett stressigt moment 

hos anestesisjuksköterskan och påverkade rapporten.  

 

“För det kan man ju veta med operatören, alla grejer man ska komma ihåg också ska 

man hålla på att väcka patienten samtidigt som man ska skriva ned och komma ihåg 

allt dom säger. Ja det är ju då jag har som mest att göra liksom, oftast. Också vill 

man ju att jag ska komma iväg med patienten.” 

 

Både anestesisjuksköterskorna och intensivsjuksköterskorna beskrev att det ofta fanns 

brister i dokumentationen från operatören. Exempelvis vid ortopedisk kirurgi 

bifogades alltid ett speciellt dokument som operatören skulle fylla i angående fortsatt 

antibiotikabehandling, trombosprofylax och eventuell restriktion kring belastning och 

i så fall hur länge det gällde. Tyvärr upplevdes det vara vanligt att det inte skedde och 

skapade därmed en brist i vårdlänken. 

Tidsbrist uttrycktes hos anestesisjuksköterskorna som en faktor som kunde påverka 

utformandet av rapporten. En anestesisjuksköterska sade: 
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“Vet man att det är mycket att göra, då talar man bara om det som är absolut 

nödvändigast. Också hoppas man att det hamnar i rätt ordning, men det blir ju lite 

sådär.” 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av överrapporteringens 

utformande och innehåll mellan anestesi och intensivvårdssjuksköterskor på en 

uppvakningsavdelning. Författarna valde den kvalitativa intervjustudien med manifest 

ansats vid dataanalysen för att beskriva och analysera de intervjuades upplevelser. Det 

har inte gjorts något försök att tolka eventuella underliggande meningar i materialet. 

Men som Graneheim och Lundman (2004) menar finns alltid flera meningar i en text 

och någon grad av tolkning när vi närmar oss texten.   

 

Trovärdigheten av den kvalitativa metoden stärktes genom att urvalet var 

specialistsjuksköterskor inom intensiv och anestesisjukvård som var yrkesverksamma 

på en uppvakningsavdelning samt intensivvårdsavdelning där postoperativ sjukvård 

bedrevs. Att använda en kvalitativ metod ger en nyanserad bild av den intervjuades 

upplevelser (Kvale, 1997). Att studien endast genomfördes på ett sjukhus var en 

begränsning hos studien. Bellomo, Warrillow och Reade (2009) menar att studier 

genomförda på endast ett sjukhus kan vara billigare och enklare att utföra men ska 

beaktas med försiktighet. Det låga antalet intervjuer gav heller inte ett generaliserbart 

resultat. Samtliga deltagare var kvinnor i olika åldrar med varierande erfarenhet. 

Deltagare med olika erfarenheter, varierande ålder och kön ger olika perspektiv och 

bidrar till en rikare variation av ett fenomen under studien. (Graneheim & Lundman, 

2004). Det hade varit önskvärt att genomföra fler intervjuer och även inkludera 

manliga deltagare men de dagar författarna genomförde intervjuer fanns det inga 

manliga specialistsjuksköterskor tillgängliga.  

 

Kvale (1997) beskriver hur intervjuaren själv är ett forskningsverktyg och hur ens 

egen erfarenhet av att intervjua kan tränas upp genom pilotintervjuer. Det hade varit 

av värde att genomföra pilotintervjuer som eventuellt hade gett författarna möjlighet 
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att utveckla sina intervjuegenskaper. Kanske hade dessa även gett inblick i att SBAR 

inte användes rutinmässigt och därmed skapat en möjlighet till att omformulera den 

semistrukturerade intervjumallen. På grund av intervjumallens utformande med 

uppbyggnad kring SBAR som sedan visade sig inte användas tog intervjuerna i 

mediantid 21 minuter inklusive besvarandet av de följdfrågor som uppstod under 

respektive intervju. Trots den relativt korta samtalstiden upplevde författarna ändå att 

de fick uttömmande svar. Då tiden för studien var begränsad och godkännande från 

verksamhetschefen dröjde genomfördes inga pilotintervjuer. I vilken grad detta hade 

påverkat resultatet är svårt att uttala sig om. 

 

 Intervjumallen utgick ifrån SBAR för att skapa struktur under intervjun. Nu visade 

det sig det att SBAR inte användes rutinmässigt. Då följdfrågor användes upplevde 

författarna ändå att svaren blev uttömmande. Den semistrukturerade frågemallen 

gjorde att författarna kunde ställa nödvändiga följdfrågor. Funktionen hos den som 

intervjuade blev att uppmuntra deltagarna att med egna ord tala fritt kring ämnena i 

intervjumallen för att säkerhetsställa att all nödvändig information kom med (Polit & 

Beck, 2012). Åtta av de tio intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans 

för att undvika att missa något sidospår som eventuellt kunde utvecklas vidare. 

Trovärdigheten ökade ytterligare då författarna talade ihop sig innan utförandet av 

intervjuerna hur de skulle genomföras. 

 

Då intervjuerna genomfördes under deltagarnas arbetstid valdes ett avskilt rum som 

intervjuplats. Syftet var att undvika att bli avbrutna och att skapa en avslappnad miljö 

för samtal. Alla intervjuer spelades in för att skapa möjlighet för båda intervjuarna till 

ett aktivt lyssnande. Lyssnande är den viktigaste färdigheten vid intervjuer och av den 

anledningen valde författarna att inte föra anteckningar. Genom ett aktivt lyssnande 

skapas en större närvaro och följsamhet i intervjusituationen med möjlighet att ställa 

passande följdfrågor (Polit & Beck, 2012).  

 

Det inspelade materialet omvandlades till skriftlig text som författarna sedan 

studerade tillsammans och var för sig. Texterna lästes högt för varandra för att 

återskapa intervjuerna och de dialektala uttryck som förekom i syfte att inte förlora 

den sammanhängande meningen i materialet. Under hela analysprocessen jämfördes 

texterna och sedan koderna utifrån två perspektiv eftersom författarna ville beskriva 
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upplevelsen kring överrapportering hos både anestesi och 

intensivvårdssjuksköterskor. Genom detta förfarande framkom både skillnader och 

likheter i uppfattningar om överrapportering mellan de två specialistinriktningarna.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att se hur överrapportering mellan 

anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor uppfattades på en 

uppvakningsavdelning. Resultatet delades in i tre huvudkategorier som benämndes 

rapporteringsrutiner, rapportens innehåll och anpassad rapportering.  Både anestesi 

och intensivvårdssjuksköterskor ansåg att de hade en bra rapporteringsrutin och att 

rapporteringsmallen SBAR skapade struktur kring informationen som skulle lämnas 

vidare genom att rapporten fick givna innehållsrubriker som situation, bakgrund, 

rekommendation och aktuellt vilket var enkelt att följa. De intervjuade ansåg att 

SBAR kunde fylla en större funktion på en vanlig avdelning där mer information 

kring patienten behövde struktureras. Denna åsikt stöds av Aase, Vasshus, Meling och 

Dolphin (2007) som beskriver att rapportens innehållsomfång påverkas av typ av 

patient. På en avdelning där patienter har längre vårdtid blir informationen kring 

patienten mer omfattande och komplex medan en avdelning med kort vårdtid har 

behov av ett mindre informationsinnehåll. Det framgick även att rapporterna 

upplevdes ha blivit bättre efter att SBAR introducerades på sjukhuset. Genom SBAR 

uppstod ett gemensamt språk som skapade en mer tillgänglig rapport. SBAR kan 

skapa möjligheter att utjämna olikheter i språk, kultur och uttryckssätt som normalt 

kan finnas mellan olika yrkesgrupper i sjukvården (Leonard et al., 2004; Dunsford, 

2009). Strukturen och rubrikerna skapar en mer innehållssäker överrapportering som i 

Berlos modell benämns meddelandet (Berlo, 1960).  

 

Däremot ska det betonas att SBAR i sig inte innebär någon garanti för hur de tre 

övriga faktorerna som sändare, kanal och mottagare påverkar slutresultatet i 

kommunikationen vilket också framkom i resultatet. Som Dunsford (2009) uttrycker 

det är SBAR inte någon universallösning för att lösa kommunikationsproblem. 

Trötthet, mental närvaro och minnet hos sändare och mottagare påverkar också 

överrapporteringen men SBAR kan bidra till att minimera risken för 

informationsbortfall. Detta bekräftas ytterligare i en annan studie som undersökt vilka 
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brister i kommunikationsmönster som påverkar patientsäkerheten. Där framkommer 

att verbal kommunikation mellan två personer där information aldrig lämnats av 

sändaren eller där den missuppfattats av mottagaren utgör den främsta orsaken till 

patientskada, vilket återkommer längre fram i resultatdiskussionen (Greenberg, 

Regenbogen, Studdert, Lipsitz, Rogers, Zinner & Gawande, 2007). I en studie av 

Aase et al., (2007) beskrivs nödvändiga kommunikationsfärdigheter både utifrån den 

som ger rapporten och utifrån den som tar emot. Hos sjuksköterskan som lämnar 

information identifierades tydlighet, struktur och förmåga till rak kommunikation 

kring patientens vitalparametrar. Hos sjuksköterskan som tar emot rapport lyftes 

färdigheter som koncentration och att undvika onödiga och irrelevanta kommentarer 

fram. 

 

Utifrån den symboliska interaktionismen kommer ytterligare aspekter in som att både 

den som lämnar rapporten, informationsinnehållet, kontexten vi verkar i och 

mottagaren är objekt. Betydelsen dessa objekt har för de inblandade har skapats 

genom en tolkningsprocess (Blumer, 1986). Oavsett den professionella inriktningens 

påverkan så är alla individer eller del i en grupp med egna erfarenheter, upplevelser 

och förmåga till att interagera med omgivningen.   

 

En intressant del i resultatet som framkom i intervjuerna var att samtliga intervjuade 

ansåg att SBAR var något bra men att få använde den konsekvent trots att 

rapporteringsmodellen införts på det aktuella sjukhuset. Sjuksköterskorna från båda 

inriktningarna ansåg att de redan hade en bra rapporteringsmall och såg därför inte 

något större behov av att förändra den. Tvärtom så upplevdes viss osäkerhet om vad 

rubrikerna skulle innehålla och en rädsla över att ändra ett fungerande system som 

skulle kunna medföra att innehåll tappades bort. Likheter med detta framkommer i en 

intervjustudie från södra Sverige av	  Bathsevani, Willman, Stoltz, & Östman, (2010) 

där det undersöktes hur införandet av nya rutiner upplevdes av vårdpersonal. I de fall 

personalen inte upplevde något behov av en förbättring var det svårt att i längden ha 

följsamhet till den nya rutinen. Implementeringen behöver bli en kontinuerlig process 

där all vårdpersonal är delaktig med uppföljning och utvärdering. Ser vårdpersonalen 

att införandet verkligen ger ett givande resultat följs rutinen lättare och vården 

kvalitetssäkras. En ny rutin som vad gällande överrapportering är svår att 

implementera och tar tid (Ludikhuize, de Jonge, & Goossens, 2011) och det kan 
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behövas ett starkt ledarskap och team av mentorer som finns med under hela 

implementeringsprocessen (Beckett, 2009).  

 

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en förbättrad rapport 

från anestesisjuksköterskorna beträffande patientens bakgrund jämfört med innan 

SBAR infördes på det aktuella sjukhuset. En studie visar hur patientens medicinska 

bakgrund missas vid överrapportering vilket kan leda till förödande konsekvenser för 

patienten (Amato-Vealey, Barba, & Vealey, 2008). Motsvarande beskrivs att hela 

eller delar av patientens vårdhistorik ofta saknas (Aase et al., 2007). 

Anestesisjuksköterskans förbättring av rapporten skulle kunna förklaras genom att 

man tvingats reflektera över sina överrapporteringar och kanske kompletterat den 

egna rapporteringsmodellen med delar från SBAR.  

Sjuksköterskorna som intervjuades beskrev att de arbetade på ett litet sjukhus och att 

de flesta kände varandra väl och hade arbetat tillsammans under en längre tid. 

Problem kan uppstå kring samverkan i vård och adekvat omhändertagande kring 

patienten på stora sjukhus där man har låg kännedom om varandra och varandras 

respektive specialistkunskaper (Dyrholm Siemsen et al., 2012).   

 

När det gällde uppfattning kring informationsinnehåll såg författarna mer likheter än 

skillnader hos anestesi och intensivvårdssjuksköterskor i vad som ansågs vara viktig 

information vid en överrapportering. För båda specialistinriktningarna handlade det 

om att skapa sig en bild över vad som hade hänt, vilken patienten var och hans eller 

hennes omvårdnadsbehov samt vad som kunde förväntas framåt. En skillnad som 

framkom mellan specialistinriktningarna var att intensivvårdssjuksköterskorna var 

mer intresserade av hur det såg ut i operationsområdet, om det fanns drän, vilka 

infusioner som getts, elimination och information kring anhöriga. Vilket inte var så 

förvånande med tanke på intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Swenurse, 2012) och det ansvarsområde intensivvårdssjuksköterskan har i att vara 

proaktiv och ha en handlingsberedskap om något inträffar längre fram. Segall et al., 

(2012) beskriver hur intensivvårdssjuksköterskor verkar för stabilisering, utvärdering 

och planerar för vidare vårdförlopp. I tänket hos de intervjuade fanns hela 

vårdförloppet med patientens omvårdnadsbehov både innan, under och efter tiden på 

uppvakningsavdelningen eller intensivvårdsavdelningen.  
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 Som överflödig information nämndes alltför mycket detaljer kring anestesin men 

samtidigt verkade det inte vara något problem vid rapporterna. Aase et al., (2007) 

visar i sin studie att långa rapporter kan leda till att sjuksköterskan tappar sin 

koncentration och måste lägga ner mer energi på att fånga det som verkligen är 

viktigt. Anestesisjuksköterskorna nämnde i enlighet utifrån sin kompetens hur 

patienten mått efter tidigare sövningar och patientens identitet som exempel på viktigt 

informationsinnehåll. Att säkerhetsställa patientens identitet och planera för 

patientens postoperativa vård är delar av anestesisjuksköterskans kompetensområde 

inom omvårdnad (Swenurse, 2012). 

 

Värt att notera var att upplevelsen av brister i information återfanns i större grad hos 

intensivvårdssköterskorna än hos anestesisjuksköterskorna. Här återkom en skillnad i 

vad som upplevdes vara viktig information utifrån sändare respektive mottagare. Som 

sändare är det upp till dig själv att avgöra vilken information som ska fram. Sändaren 

kodar meddelandet som mottagaren sen ska avkoda. Utan feedback eller tid för egen 

reflektion är det svårt att bedöma vilken information som är intressant för mottagaren. 

Det finns olika uppfattningar hos vårdgivare om vilken information som bör finnas 

med vid en muntlig överrapportering och informationen som anses vara viktig 

förmedlas inte konsekvent (Siddiqui, Arzola, Iqbal, Sritharan, Guerina, Chung & 

Friedman, 2012). Skillnad i vad som upplevdes vara viktig information under 

intervjuerna kunde även härledas till den professionella inriktning som 

specialistsjuksköterskan hade. Då informationen ska överföras mellan två olika 

tvärvetenskapliga professioner med olika men viktiga perspektiv och med olika 

erfarenhet är det inte förvånande att postoperativa överrapporteringar kan innehålla 

brister i kommunikation. De som lämnar information med sitt fokus på 

händelseförlopp under operationen och de som mottar med fokus på stabilisering, 

bedömning och planera för vidare vård av patienten Segall et al., 2012). 

 

För anestesisjuksköterskan var det självklart att titta på patientens identitet, tidigare 

sövningar och vilken operatören var. Medan intensivvårdssjuksköterskan var 

intresserad av vätskebalansen, helheten och vad som kunde tänkas bli ett problem i ett 

senare skede. Alla har olika erfarenheter och synsätt på den aktuella verkligheten 

utifrån den person man är i grunden. Enligt symbolisk interaktionism agerar vi utifrån 
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hur vi uppfattar en situation och vilken betydelse den har för oss. Betydelsen i sin tur 

har skapats utifrån vilka erfarenheter vi har (Blumer, 1986). 

Agerandet präglas inte bara utifrån kunskap som sjuksköterska med 

specialistkompetens utan även av erfarenhet (Aase et al., 2007). 

 

Ett viktigt bifynd i resultatet är hur de intervjuade påtalades brister i vårdkedjan som 

inte direkt kunde härledas till själva överrapporteringen mellan anestesi och 

intensivvård utan snarare visade på brister som återfanns i tidigare länkar. 

Intensivvårdssjuksköterskorna såg gärna att operationssjuksköterskan skulle ge sin 

bild av ingreppet för att skapa en större förståelse och därmed en ge tryggare 

omvårdnad postoperativt. Ett annat exempel som framkom var att viktig information 

från operatören kunde gå förlorad på grund av att sändningen av information skedde 

under en för anestesisjuksköterskan stressig tidpunkt, vid anestesiavslut, eller att den 

inte förmedlades alls. Samma fenomen beskrivs av Greenberg et al., (2007) att 

information inte lämnas eller att informationen misstolkas. Inledningen av anestesi, 

det vill säga induktionen, följer ett mönster medan avslutningen är mer individuell 

beroende på patient och anestesiform. Anestesisjuksköterskan behöver koncentrera 

sig på patienten och vara beredd på att läget kan förändras snabbt (Hovind, 2013). 

 

Dyrholm-Siemsen et al., (2012) visar i sin studie att det i sjukvårdsyrket ofta ingår att 

arbeta under svåra situationer där personalen tvingas göra prioriteringar som kan 

ställa patientsäkerheten på prov. Avbrott under en informationsöverlämning kan leda 

till att vi tappar koncentrationen vilket i sin tur kan leda till att vi tappar viktigt 

information (Aase et al., 2007; Segall et al., 2012). I en studie över den mänskliga 

faktorns påverkan på kommunikation beskriver Leonard et al. (2004) hur vår 

medfödda minnesförmåga har begränsningar och påverkas negativt under stress, 

trötthet och vid avbrott. Koncentrationen störs och vår begränsade förmåga till att 

göra flera saker samtidigt har visat sig leda till misstag även hos erfarna och skickliga 

yrkesverksamma. Denna mänskliga faktor beskrivs ligga bakom missar i 

kommunikationen. Det beskrivs också att vi ska vara medvetna om hur skillnad i 

auktoritet, makt och kultur påverkar modet att påpeka saker, ställa frågor och uttrycka 

sin oro. Detta kan leda till att information om till exempel vidare antibiotikadoser 

eller trombosprofylax går förlorad då anestesisjuksköterskan inte uppfattat 

operatörens vidare ordinationer i en stressig situation. Detta kan kopplas till vikten av 
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sändare, meddelande, kanal och mottagare i Berlos teori som beskriver att 

kommunikationen är ett resultat av samtliga fyra komponenter (Berlo, 1960). 

 

De intervjuade berättade att rapporten anpassades och personlig kännedom om 

varandra utgjorde den främsta anledningen. Flera hade arbetat länge på avdelningen 

och kände varandra väl över specialistinriktningarna. Det medförde att 

sjuksköterskorna kände förtroende för varandra och varandras kompetens. Men det 

kan också medföra att det förutsätts saker som kanske inte alltid stämmer. En studie 

diskuterar hur erfarenhet och kännedom om varandra påverkar rapportinnehållet och 

hur det kan leda till ett glapp i informationslänken. Att ha kännedom om varandra kan 

vara en fördel men även en nackdel då man undviker att säga vissa saker eftersom det 

förutsätts att mottagaren redan har en viss kunskap och viss information (Segall et al., 

2012). Ett exempel kan vara en sjuksköterska med många års erfarenhet som lämnar 

rapport till en sjuksköterska med mindre erfarenhet. Den med mindre erfarenhet 

kanske förstår den information som lämnas i rapporten men har kanske inte 

tillräckligt med erfarenhet för att veta vilka frågor som borde ställas för att förebygga 

ett ofullständigt informations utbyte (Crum-Gregory, 2006). Berlo (1960) menar att 

kommunikation förutsätter en relation mellan sändare och mottagare och att vi ingår i 

sociala system med normer och förväntningar på oss själva och andra. 

Kommunikationen påverkas även av attityder och kroppsspråk. Dyrholm-Siemsen et 

al., (2012) påtalar att kvalitén på rapporten har mycket att göra med personligheter 

och att det är relaterat till personkemin som finns mellan mottagare och sändare.   

Att vissa överrapporteringar mellan anestesi och intensivvårdssjuksköterskorna kunde 

upplevas som forcerade och “klatschiga” kan bero på dessa förväntningar på oss 

själva och på andra. Att standardisera och formalisera procedurer vid 

överrapporteringar efter genomgången anestesi kan ge ökad säkerhet men fungerar 

ännu bättre när man erkänner informella element såsom kulturella faktorer (Smith, 

Pope, Goodwin, & Mort, 2008). Den annorlunda och ibland starka kulturen inom en 

yrkesgrupp eller specialitet stödjer inte alltid processen för en säker överrapportering. 

Vårdgivare kan ofta känna en press över att vara effektiva och producera (Dyrholm 

Siemsen et al., 2012). och detta kan leda till en avvägning mellan att vara effektiv 

eller grundlig vid överrapporteringar (Hollnagel, 2009). Tillräckligt med tid anges 

som en av de främsta faktorerna som påverkar kvalitén på en rapport (Aase et al., 

2007). 
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Slutsats  

Resultatet i denna studie visade på den komplexitet som en överrapportering innebär. 

Specialistsjuksköterskorna som intervjuades ansåg att de hade en bra 

överrapporteringsmodell och kände inget behov av en ny sådan. SBAR ansågs vara en 

bra överrapporteringsmodell men egna inarbetade modeller användes ändå oftast i 

praktiken. Ändå upplevdes att rapporteringen blivit bättre sedan SBAR infördes på 

sjukhuset. Trots att anestesi och intensivvårdssjuksköterskans professioner ligger nära 

varandra, att det var ett litet sjukhus där de flesta i personalen var väl förtrogna med 

varandra upplevdes att det fanns en förbättringspotential. Det förekom att viktig 

information inte nådde fram på grund av stress hos mottagaren eller helt enkelt inte 

förmedlats alls och det fanns skillnader men också likheter i vad som ansågs vara 

viktigt att få veta för att bedriva en säker vård. 

En överrapportering handlar inte bara om vilket informationsinnehåll som förmedlas 

och i vilken kontext det sker utan påverkas även av attityder, vem som lämnar rapport 

och vem som tar emot och vilka erfarenheter de inblandade har. Det fanns även 

förväntningar kring vilken information rapporten skulle innehålla eller inte innehålla. 

Överrapporteringar av postoperativa patienter och övriga patienter generellt är ett 

riskmoment i vårdkedjan som kan leda till vårdrelaterade skador. Ur ett samhälleligt 

perspektiv innebär detta en stor ekonomisk kostnad i form av t.ex. förlängda 

vårdtider. Ur ett etiskt perspektiv kan dessa brister i vårdkedjan medföra ett onödigt 

lidande för patient och anhöriga men även för den vårdpersonal som utför vården. 

Kommunikation och förmedling av adekvat information är en förutsättning för att 

upprätthålla säker och trygg vård.  

 

Klinisk tillämpning 

Anestesi och intensivvårdssjuksköterskors specialistinriktningar ligger relativt nära 

varandra och professionerna möts inom akutsjukvården. Denna intervjustudie 

studerade deras uppfattningar kring inbördes överrapporteringar och påvisar både 

skillnader och likheter.  Det kan därför finnas ett behov att undersöka hur andra 

yrkesgrupper inom sjukvården uppfattar överrapporteringar där skillnader kan vara 

större och på vårdavdelningar där ett mer omfattande informationsinnehåll behöver 

förmedlas. 

SBAR är en väl vedertagen rapporteringsmodell som införts i sjukvården. Övriga 

åtgärder som i föreslås i litteraturen är att ge tidsutrymme för rapportering, möjlighet 
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att ställa frågor, använda sig av återläsning av rapporten och ge feedback. Träning i 

kommunikation och interaktion föreslås också som en del av utbildnings och 

fortbildningsplaner för att utveckla teamarbete och kognitiva egenskaper.  Kunskap 

och kännedom om bidragande faktorer hos vårdpersonal skulle kunna leda till ett 

bättre fungerande teamarbete som i sin tur innebär en ökad patientsäkerhet. Det skulle 

vara intressant att se mer forskning kring dessa andra faktorer som inverkar på 

kommunikationen för att ytterligare förbättra överrapporteringar och svetsa ihop 

denna svaga länk i vårdkedjan.  Med tanke på den komplexa situation en 

överrapportering innebär skulle dessa faktorer kunna vara nyckeln till en framgångs 

full och säker informationsförmedling i framtiden.  
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Institutionen för Hälsovetenskap   
Sundsvall/ Östersund 
 
Information angående studie 
Vid Mittuniversitetet i Sundsvall planeras ett projekt som avser beskriva 
anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor upplevelser och erfarenheter 
av att arbeta med SBAR. 
 
Vi skulle alltså vilja bjuda in dig och din personalgrupp att delta i en empirisk studie 
med kvalitativ ansats i form av intervjuer med några inledande frågor om hur 
anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor upplever överrapportering på 
UVA. Intervjuerna tar mellan 20-30 minuter och vi anpassar oss efter deltagarnas 
schema och möjligheten för dem att medverka. Vi ser det här som ett tillfälle för dig 
som enhetschef att ta del av hur er personal ser på överrapportering och hur de 
upplever att det fungerar praktiskt, samtidigt som det är ett mycket givande 
forskningsområde gemensamt för våra utbildningar i anestesivård och intensivvård. 
 
Vi ber om ditt tillstånd för studien, samt din hjälp som enhetschef att dela ut förfrågan 
om deltagande till 6 stycken anestesisjuksköterskor och 6 stycken 
intensivvårdssjuksköterskor i din personalgrupp som uppfyller kriterierna. Dom får en 
skriftlig förfrågan om deltagande vid intervjutillfället. 
 
Materialet kommer att behandlas enligt god forskningsetik, förvaras inlåst och endast vara 
tillgänglig för oss som utför studien. Deltagarnas identitet kommer ej att kunna utläsas i 
resultatet och studien bygger på helt frivilligt deltagande och möjlighet att avsluta när dom 
vill. Sjukhusets namn kommer ej att redovisas i studien. Deltagarens identitet och allt 
forskningsmaterial kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen PUL (1998: 
204) och förstöras efter analys. 
Studien kommer att presenteras i en magisteruppsats och på databasen DIVA.  
 
Våra kriterier är att deltagarna ska ha vidareutbildningen för aktuellt område (anestesi 
och intensiv) och har erfarenhet av överrapportering enligt SBAR på UVA. 
 
Resultatet utmynnar i en uppsats som ni gärna får använda som underlag i ert fortsatta 
arbete inom rapportutveckling.  
Vid funderingar så får du mer än gärna höra av dig till oss via email eller telefon. 

 
Studerande 
Maria Andersson    Christina Rahm 
Mittuniversitetet    Mittuniversitetet 
Anestesiutbildningen   Intensivvårdsutbildningen 
barnhans@hotmail.com   rahmsloge@gmail.com 
Tel 073-2318352    Tel 073-1811980  
    
Handledare 
Marie Häggström 
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Universitetslektor 
marie.haggstrom@miun.se 
Tel 060-148669 
 
 
 
 
 
 

 Svarstalong-------------------------------------------------------------- 

Härmed	  godkänner	  jag	  att	  ovanstående	  studie	  får	  genomföras	  vid	  	   	  
	   	   ..sjukhus.	  
Jag förmedlar även en förfrågan om deltagande i studien samt vidarebefordrar 
information om studien.   
 

 

 
………………………....................................
 ……………………………
……….. 
Namnteckning Ort, datum 
Verksamhetschef,  
 
 
……………………………………………… 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjumall	  	  IVA	  
	  
Vi	  undersöker	  upplevelsen	  av	  informationsinnehållet	  vid	  överrapportering	  
enligt	  SBAR	  hos	  anestesi	  och	  intensivvårdssjuksköterskor	  på	  en	  
uppvakningsavdelning.	  
Intervjun	  består	  av	  åtta	  frågor	  där	  du	  ska	  svara	  så	  fritt	  som	  möjligt.	  	  
	  
	  
Vilken	  information	  tycker	  du	  är	  viktig	  att	  få	  ta	  del	  av	  vid	  överrapportering	  
angående	  Situation?	  	  
	  
Vilken	  information	  tycker	  du	  är	  viktig	  att	  få	  ta	  del	  av	  vid	  överrapportering	  
angående	  Bakgrund?	  	  
	  
Vilken	  information	  tycker	  du	  är	  viktig	  att	  få	  ta	  del	  av	  vid	  överrapportering	  
angående	  Aktuellt?	  	  
	  
Vilken	  information	  tycker	  du	  är	  viktig	  att	  få	  ta	  del	  av	  vid	  överrapportering	  
angående	  Rekommendation?	  	  
	  
Upplever	  du	  att	  information	  av	  värde	  faller	  bort	  vid	  överrapportering	  enligt	  
SBAR	  och	  i	  så	  fall	  vilken	  information?	  
	  
Upplever	  du	  att	  du	  får	  överflödig	  information	  vid	  överrapportering	  enligt	  SBAR	  
och	  isåfall	  vilken?	  
	  
(Vilka	  fördelar	  upplever	  du	  med	  att	  använda	  SBAR?	  
	  
Vilka	  nackdelar	  upplever	  du	  med	  att	  använda	  SBAR?)	  
	  
	  
När	  sägs	  saker	  utanför	  ramen	  av	  SBAR?	  Och	  vad	  kan	  det	  handla	  om	  då?	  
	  
	  
Får	  vi	  återkomma	  om	  vi	  har	  vidare	  frågor?	  
	  
Intervjumall	  	  Anestesi	  
	  
Vi	  undersöker	  upplevelsen	  av	  informationsinnehållet	  vid	  överrapportering	  
enligt	  SBAR	  hos	  anestesi	  och	  intensivvårdssjuksköterskor	  på	  en	  
uppvakningsavdelning.	  
Intervjun	  består	  av	  åtta	  frågor	  där	  du	  ska	  svara	  så	  fritt	  som	  möjligt.	  	  
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Vilken	  information	  tycker	  du	  är	  viktig	  att	  lämna	  vid	  överrapportering	  angående	  
Situation?	  	  
	  
Vilken	  information	  tycker	  du	  är	  viktig	  att	  lämna	  vid	  överrapportering	  angående	  
Bakgrund?	  	  
	  
Vilken	  information	  tycker	  du	  är	  viktig	  att	  lämna	  vid	  överrapportering	  angående	  
Aktuellt?	  	  
	  
Vilken	  information	  tycker	  du	  är	  viktig	  att	  lämna	  vid	  överrapportering	  angående	  
Rekommendation?	  	  
	  
Upplever	  du	  att	  information	  av	  värde	  faller	  bort	  vid	  överrapportering	  enligt	  
SBAR	  och	  i	  så	  fall	  vilken	  information?	  
	  
Upplever	  du	  att	  du	  lämnar	  överflödig	  information	  vid	  överrapportering	  enligt	  
SBAR	  och	  isåfall	  vad?	  
	  
(Vilka	  fördelar	  upplever	  du	  med	  att	  använda	  SBAR?	  
	  
Vilka	  nackdelar	  upplever	  du	  med	  att	  använda	  SBAR?)	  
	  


