
 
 

                                                        Utbildningsprogram för                                                                                                                     

                                                                                                                Sjuksköterskor 180 hp 

                                                                                                                Kurs 2VÅ60E 

                                                                                                                VT  2016 

                                                                                                                Examensarbete 15 hp 

 

 

  

 

 

 

 

UPPLEVELSEN AV RELATIONER, EGET ANSVAR OCH 

KOMMUNIKATION 

VID PATIENANSVAR UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Författare: Anette Lindström                                                                                                                         



 
 

Titel: UPPLEVELSEN AV RELATIONER, EGET ANSVAR OCH 

KOMMUNIKATION – VID PATIENTANSVAR UR ETT 

SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV 

 

Författare: Anette Lindström 

Utbildningsprogrammet: Sjuksköterskeprogrammet 

Handledare: Kim Wallin 

Examinator: Gunilla Lindqvist 

Adress: Linneuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  351 95 Växjö 

Nyckelord: Information, Kommunikation, Patientansvar, Sjuksköterskor & Upplevelser 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Överlämning och mottagande av patientansvar mellan olika arbetspass och 

vårdgivare har blivit kritiserat av många olika orsaker. Det kan ibland vara tidskrävande och 

då försvinner värdefull tid som sjuksköterskor hade kunnat ägna åt patienterna. Ett generellt 

mål vid rapportering om patienten, är att den ska vara kortfattad, relevant och patientcentrerad 

och huvudsyftet är att förbättra vården för patienterna.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor upplever överlämnande och 

mottagande av patientansvar till och från andra sjuksköterskor. 

Metod: En kvalitativ metod användes med ett vårdvetenskapligt perspektiv, där 

datainsamling gjordes via intervjuer med allmänsjuksköterskor som aktivt arbetar inom 

vården. Insamlad data analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet redovisades under två huvudkategorier. När överlämning och 

mottagande av patientansvar inte blir som tänkt. Där tre underkategorier beskriver vad som 

upplevdes som mindre bra av sjuksköterskor. Samt när överlämnandet och mottagandet av 

patientansvar blir som önskat. Där tre underkategorier beskriver vad som var av betydelse för 

att det skulle bli bra. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplever ibland att överlämnande och mottagande av patientansvar 

inte blir som tänkt. Detta kunde bero på stress, tidsbrist och trötthet, samt att informationen 

inte var relevant eller ostrukturerad. Ett rapporteringssystem bör vara något som 

sjuksköterskan ska använda sig av för att strukturera upp informationen. SBAR- modellen ger 

råd när det är betydelsefullt med säker kommunikation.  
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INLEDNING 

 

Sjuksköterskors arbetsmiljö kännetecknas i många fall av ett högt arbetstempo där många 

beslut ska fattas under tidspress. Sjuksköterskan är inte sällan spindeln i nätet och måste 

kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Verkligheten ser dock olika ut för olika 

sjuksköterskor, den är subjektiv och går inte att generalisera. Det var något jag blev medveten 

om vid min verksamhetsförlagda utbildning både inom hemsjukvården i kommunen och på 

olika vårdavdelningar på sjukhus. Ett moment som upplevdes svårt var när patientansvaret 

skulle överlämnas eller mottagas från en kollega. Det var mycket information som skulle 

vidarebefordras eller tas emot under kort tid. Svårigheten låg ofta i att veta vad som var 

viktigt och relevant. Ofta blev det alldeles för mycket information och detta var tidskrävande. 

Miljön var också en faktor som spelade in, det var ofta mycket folk i rummet och det var 

springande i dörrar och telefoner som ringde. Så mitt intresse för och med studien är därför att 

beskriva hur sjuksköterskor upplever överlämning och mottagande av patientansvar. All ny 

kunskap om denna arbetsuppgift borde leda till ökad patientsäkerhet. 

 

BAKGRUND 

 

Vård och omsorg är verksamheter där olika former av information har varit och är helt 

avgörande för att upprätthålla kunskaper om arbetets innehåll och hur det ska utföras. Behovet 

av information till sjuksköterskor som är ansvariga för patienters dagliga omvårdnad kan ses 

som oändlig. Många situationer kräver under dygnets tjugofyra timmar en kontinuerlig 

tillgång till information om varje patient. Detta ställer höga krav på sjuksköterskors 

kunskaper, med avseende på vad som krävs för att skapa information så att den kan användas 

i den direkta omvårdnaden (Winman & Rystedt, 2014).  

Behandling inom hälso- och sjukvård ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet oavsett 

vilket professionellt perspektiv som används. Sjuksköterskors arbetsuppgifter baseras 

huvudsakligen på vårdvetenskap som i praktiken uttrycks som omvårdnad och ska vara 

evidensbaserad. Omvårdnadsprocessen kan ses som en systematisk problemlösningsmodell 

med syfte att individanpassa omvårdnaden för patienten (Florin, 2014). Användandet och 

effekten av omvårdnadsprocessen påverkas i stor utsträckning av sjuksköterskors skicklighet i 

att inhämta och delge korrekt data, både muntlig och skriftlig vilket också är grund för de 

medicinska beslut som sker i vården. I det praktiska och dagliga användandet av 

omvårdnadsprocessen är stegen fortlöpande och överlappar varandra. Det innebär att varje 

sjuksköterska i vårdkedjan ska kunna ta över patientansvaret och fortsätta att göra ett 

patientcentrerat arbete (Prignitz Sluys, 2014; Florin, 2014). Ett generellt mål med en bra 

rapportering om patienten är att den ska vara kortfattad och att det är relevant information 

som delas. Det är dessutom absolut nödvändigt att den är patientfokuserad eftersom syftet 

med att delge information är att förbättra vården för patienterna (ibid). 
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I Sverige drabbas 8.6 % av de patienter som vårdas på sjukhus av en vård skada. En vård 

skada uppkommer till följd av vårdinsatserna eller brist på sådana, när de borde utförts mot 

bakgrund av patientens vårdbehov. En vårdskada går oftast att undvika och en av de 

vanligaste orsakerna är brister i kommunikation och information (Socialstyrelsen, 2009; Öhrn, 

2014). Det är alltså av stor betydelse att informationen om patienter överförs och tolkas 

korrekt av sjuksköterskor mellan olika arbetsskift, avdelningar och vårdgivare. SBAR - 

modellen är ett exempel på en modell som kan användas där behovet av säker kommunikation 

är av betydelse och den ger råd för säker muntlig kommunikation inom och mellan 

vårdgivare. Modellen innebär i korthet att den information man vill kommunicera skall 

struktureras och förmedlas i följande fyra steg: situation, bakgrund, aktuellt och 

rekommendation (Socialstyrelsen, 2009; Öhrn, 2014; Clark, Squire, Heyme, Mickle & Petrie, 

2009).  

Bristen på effektiv kommunikation får inte bara negativa följder för patientsäkerheten. Den 

påverkar även den organisatoriska proceduren och vid fel användande av olika modeller 

hindras effektiviteten inom hela sjukvårdssystemet (Toccafondi et alt.,2012). Om 

sjuksköterskor exempelvis enbart förlitar sig på muntlig överföring av information om 

patienterna kan detta medföra att bara en liten del av original informationen är kvar efter  

några rapporteringar. När information passerar många personer finns stor risk att delar faller 

bort eller ändras (ibid). Det skrivna ordet kan till skillnad från tal, läsas om och om igen av 

flera olika personer. Dock sker tolkningen av ett skriftligt budskap under helt andra 

kommunikativa förutsättningar än det muntliga som förmedlas ansikte mot ansikte (Winman 

& Rystedt, 2014).  

Det finns inte alltid ett samband med att veta vad som teoretiskt är korrekt och att veta hur en  

uppgift ska utföras i praktiken. Vilket kan bero på att det inte finns några rutiner för det som 

ska utföras eller att de är otydliga. Praktiskt lärande sker i en verklig miljö som kräver 

erfarenhet och situationsbaserade färdigheter vilket vi tillägnar oss genom praktisk träning 

(Birkler, 2007; Nilsson Kajermo, Johansson & Wallin, 2014). Cleary, Walter & Horsfall 

(2009) menar att en bra överlämning kan resultera i ny kunskap, ett inlärningstillfälle för både 

överlämnande och mottagande sjuksköterska. Ger exempelvis överlämnande sjuksköterska en 

strukturerad och relevant information om patienten, kommer kanske mottagande 

sjuksköterska göra likadant i sin tur vid nästa överlämning. De anser också att ineffektiv 

överlämning kan leda till felaktig behandling, försening när det gäller diagnos, förlängd 

sjukhusvistelse, klagomål från patienten och ett onödigt lidande. Detta medför ökade 

kostnader inom hälso- och sjukvården. Vinsten vid en tydlig och ansvarskännande 

kommunikation visar att sjuksköterskor blir mindre stressade när de blir väl informerade om 

sina patienter (ibid). 

Kerr och Mckinlay (2014) visar att överrapportering mellan olika arbetspass som sker vid 

patientens sängkant upplevs som positivt. Att sjuksköterskor får större förståelse och 

patientperspektivet blir tydligare, samt att patienten själv blir delaktig, vilket är betydelsefullt 

i vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska. Att patienten bredvid kunde lyssna 

medförde inga problem eftersom det inte var någon skillnad från när läkaren gick ronden. 

Johnson, Sanches & Zheng (2016) menar också att sjuksköterskors tillfredställelse vid 

överlämning av patientansvaret förbättrades när det infördes ett nytt strukturerat 

rapporteringssystem. Systemet fungerade så att först hade sjuksköterskor informationsutbyte i 

ett mötesrum för att därefter gå in till patientens sängkant. Sjuksköterskorna upplevde detta 

som mycket positivt med förbättrad information som följd. 
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Clark et al, (2009) studie påvisade att de flesta informanter som deltog upplevde att olika 

sjuksköterskor ger överlämnande av patientansvar på olika sätt. Över hälften av informanterna 

menade att de ville leverera överlämnandet mer effektivt och strukturerat och mer än 3/4 

menade att det fanns plats för förbättring i sättet sjuksköterskor kommunicerar med varandra. 

Rutiner för hur en vårdgivare genomför överlämnande och mottagande av patientansvar 

skiljer sig åt och det är viktigt att systemet fungerar just för den specifika vårdgivaren och de 

sjuksköterskor som arbetar där. Att finna strategier som kan lösa problem som är relaterade 

till bristande kommunikation vid överlämnande och mottagande av patientansvar mellan 

sjuksköterskor är av stor vikt. En av nio rekommendationer från Världshälsoorganisationen 

(WHO) gällande patientsäkerhet är just att finna strategier som fungerar vid 

kommunikationen och informationsbyte (Kerr & Mckinlay, 2014; WHO/Europe, 2012).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Vårdvetenskapens uppgift är att skapa kunskap om hälsa och vårdande. Sjuksköterskors 

uppgift är att använda den kunskapen som vårdvetenskapen tillhandahåller så att enskilda 

patienters hälsa och vård gynnas på bästa sätt. Det är viktigt att tydligöra att när 

sjuksköterskors perspektiv belyses inom vårdvetenskapen är det alltid i förlängningen med 

avsikt på patientens situation. Således ska ett sjuksköterskeperspektiv ges med avsikten att 

förbättra för patientens vård (Dahlberg & Segesten, 2010). När det gäller överlämning och 

mottagande av patientansvar är det sedan länge känt att en stor del av de misstag som sker 

inom sjukvården är relaterade till brister i bland annat kommunikationen mellan vårdpersonal. 

Dessutom kan den vara tidskrävande och ta värdefull tid från patienterna. Det är betydelsefullt 

att fokusera på sjuksköterskors arbetssituation och ansvarsområden eftersom det kan innebära 

konsekvenser för patienterna och vårdens kvalité (ibid). Begreppen livsvärld, relation till 

patienter och kollegor, samt sjuksköterskors ansvar är betydelsefulla i den här studien.   

 

Livsvärld  

Att uppmärksamma sjuksköterskors perspektiv innebär med nödvändighet ett bejakande av 

sjuksköterskors livsvärld, vilket innebär att ett moment i deras arbete och dagliga tillvaro ska  

beskrivas i förekommande studie. Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå och beskriva 

samt analysera världen så som den upplevs av människor (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden är utgångspunkten för all mänsklig aktivitet och det 

är inte den värld vi själva observerar och analyserar utan den värld vi oftast tar för given när 

vi står mitt uppe i en viktig arbetsuppgift. Vi befinner oss alltid i ett sammanhang och kan 

aldrig ställa oss utanför de sammanhang vi ingår i (Birkler, 2008). Vid överlämnade och 

mottagande av patientansvar så möts olika livsvärldar som behöver samarbeta i den miljö de 

befinner sig i. Det kan vara stressade situationer med många faktorer som påverkar. 

Livsvärlden kan undersökas med hjälp av reflektion så att sjuksköterskor på ett aktivt sätt bli 

medvetna om det som pågår och det som upplevs. Vilket gör att den till viss del kan granskas 

och analyseras istället för att tas för given (Birkler, 2008). 
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Vårdrelation  

En god relation till patienter, anhöriga och kollegor är betydelsefull för att ge sjuksköterskor 

en bra grund till framgångsrik vård samt för att kunna följa upp behandling (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vikten av att tydliggöra begreppet vårdrelation är att sjuksköterskor ska i sitt 

inbördes samarbete möta patienten så att denne får möjlighet att  uttrycka sina önskningar, 

behov och tankar om omvårdnaden, både i stunden och vidare i vårdkedjan. Sjuksköterskor 

har en viktig roll i kommunikationen sig emellan så att detta tillgodoses. Vårdrelationens 

betydelse i vårdandet är av vikt så att det inte blir en obalans mellan patientens förväntningar 

på sjuksköterskors omvårdnad och sjuksköterskors förmåga att tillgodose dessa förväntningar. 

Det är något som sjuksköterskor med nödvändighet bör ha i åtanke vid överlämning och 

mottagande av patientansvaret till och från nästa sjuksköterska i vårdkedjan. Alla 

vårdrelationer är inte vårdande utan de kan medföra ett ökat lidande för patienten (Snellman, 

2014). Relationen mellan sjuksköterskor präglas av ett professionellt engagemang där fokus 

måste ligga på kommunikationen, för att se till patientens bästa, när det gäller behov och 

hälsoprocess. Det kräver ett öppet och följsamt förhållningssätt där patientens livsvärld ses 

och bekräftas. Det är i den här processen betydelsefullt att göra patienten delaktig och en bra 

relation öppnar upp för det. Patientens egen medverkan spelar stor roll både för att resultatet 

av vården ska bli bra och för att vården ska vara säker (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Ansvar  

I överlämningen och mottagandet av patientansvar behövs tydlighet. Det är en balansgång att 

på ett ansvarsfullt sätt formulera sig tydligt utan att beskriva självklarheter. Exakt var gränsen 

går mellan lagom mycket och för lite respektive för mycket information går aldrig på förhand 

säga. Vid för lite information riskerar man att det blir fel och vid för mycket information 

riskerar man att mottagaren tappar intresset (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Sjögren 

(2012) menar att ansvar är ett begrepp med djup innebörd. Det kan handla om att ta ansvar för 

de praktiska uppgifter man blir tilldelad utifrån sin kompetens, till att våga möta sitt innersta 

och våga möta vad som finns där. Det professionella ansvaret inbegriper att sjuksköterskor 

ska följa de principer, riktlinjer och praktiska regler som finns. Det handlar om att ta ansvar 

för sin egen personliga utveckling i syfte att kunna ansvara för patienten (ibid). I det dagliga 

arbetet möter sjuksköterskor ständigt begreppet ansvar utan att behöva reflektera särskilt 

mycket över vad det innebär. Ansvar handlar om att skapa en länk mellan sjuksköterskan och 

patienten, där sjuksköterskan ställer sig till patientens förfogande. Det handlar också om ett 

ansvar gentemot sina kollegor. Att medvetenheten finns om att det handlar om ett gemensamt 

ansvar som sjuksköterskor har för patienterna längs hela vårdkedjan. Begreppet ansvar känns 

förmodligen både stort och förpliktigande, samtidigt som ödmjukhet inför kunskapen är det 

viktigaste för en vårdvetenskaplig hållning i överlämning och mottagande av patientansvar 

(Sjögren, 2012). 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Överlämnande och mottagande av patientansvar sker mellan olika arbetspass och vårdgivare 

dygnet runt. Det gör att många olika sjuksköterskor är inblandade i patientansvaret flera 

gånger under kort tid och mycket information ska delas och bevaras, både muntligt och 

skriftligt. Alla parter som är inblandade i en kommunikation har egna erfarenheter, referenser 

och tolkningar som påverkar kommunikationsprocessen. Även om man själv är helt säker på 

att ett budskap har levererats tydligt kan man bli förvånad över att andra har missförstått. 

Missas något viktigt är det patienten som i slutändan blir lidande. En utmaning för 

sjuksköterskor är att förstå vad nästa vårdgivare behöver veta för att förstå patientens 

specifika problem, detta för att kunna planera, genomföra och utföra specifika 

omvårdnadsinsatser. Överlämningar mellan olika arbetspass och vårdgivare har blivit 

kritiserade av många orsaker. De kan vara tidskrävande och då försvinner värdefull tid som 

sjuksköterskor hade kunnat ägna åt patienterna. Informationen kan vara strukturerad på olika 

sätt vilket gör den låst till den lokala verksamheten. Det innebär att det exempelvis inte alltid 

är möjligt för sjuksköterskor på ett äldreboende att på ett enkelt sätt ta del av informationen 

om den omvårdnad en patient fått på akutavdelningen på ett sjukhus. Både yttre och inre 

faktorer gör sig påminda vid överlämnande och mottagande. Det kan vara en rörig och 

störande miljö i vilken kommunikationen sker. Sjuksköterskor kan uppleva stress, tidsbrist 

och känna att hon/han inte riktigt hinner med och det kan handla om mindre bra engagemang 

från sjuksköterskan sida. Alla dessa eventuella faktorer gör att det är av intresse att ta reda på 

hur sjuksköterskor upplever detta arbetsmoment som ingår i omvårdnaden. Ineffektiv 

information kan leda till felaktig behandling, förlängd sjukhusvistelse, klagomål från 

patienten och andra negativa händelser, vilket medför ett onödigt lidande för patienten. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor upplever överlämnande och 

mottagande av patientansvar till och från annan sjuksköterska.   

 

METOD 

 

Design 

Studien genomfördes med sjuksköterskors upplevelse i fokus och med ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) tillämpar vårdvetenskapen ett öppet och 

flexibelt förhållningssätt, vilket innebar att det är det studerade fenomenet och dess 

egenskaper som styr valet av vetenskaplig ansats och metod. Studien baserades på en 

kvalitativ metod med en induktiv ansats och analysen genomfördes genom en manifest 

innehållsanalys.  
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Vilket innebär att insamlad data från intervjuer analyserades förutsättningslöst och innehållet 

presenterades på ett beskrivande sätt i form av kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

 

Urval  

Urvalet av informanter gjordes med hänsyn till syftet och från snabbt visat intresse av att delta 

i studien. Detta på grund av den begränsade tid som fanns. Hartman (2004) benämner detta 

som bekvämlighetsurval och det används oftast vid begränsad tid och resurser. Det fanns inga 

krav på specifik arbetsplats eftersom det inte var relevant för studiens syfte. Tre av 

informanterna arbetade på vårdavdelningar på två sjukhus i Region Kronoberg och en 

informant arbetade inom hemsjukvården i Kommunen. Informanterna hade arbetat som 

sjuksköterska mellan 1 1/2 år och 12 år. Alla fyra informanterna var kvinnor och detta 

berodde på att det bara var kvinnor som svarade på förfrågan om att delta i studien. Åldern på 

informanterna på vårdavdelningarna var 25 år, 37 år och 41 år. Åldern på informanten i 

kommunen var 24 år. Inklusionskriterierna i studien var allmänsjuksköterskor som aktivt 

arbetade hos vårdgivare i Kronobergs län. Exklusionskriterierna i denna studie var 

specialistsjuksköterskor inom något område. 

 

Datainsamling 

Data samlades in från fyra semistrukturerade enskilda intervjuer med allmänsjuksköterskor, 

där de fick dela med sig av sin subjektiva verklighet i arbetet. Denna typ av intervju valdes för 

att kunna ställa samma frågor till samtliga informanter men samtidigt ge utrymme att tänka 

fritt (Patel & Davidson, 2011). Förfrågan för att få tillstånd att genomföra intervjuerna 

skickades ut till enhetschefer på en kirurgavdelning, en medicinavdelning, en 

psykiatriavdelning, en vårdcentral och till hemsjukvården i två kommuner i Kronobergs län. 

Sex enhetschefer fick förfrågan (bilaga 1) via mejl, detta för att säkerställa tillräckligt många 

svar. Tre enhetschefer på en medicinavdelning, en kirurgavdelning och i kommunens 

hemsjukvård svarade och gav sitt godkännande till intervjuerna. Enhetscheferna gjorde sedan 

en förfrågan bland sjuksköterskorna på respektive arbetsplats och de sjuksköterskor som 

visade intresse av att delta i studien fick ett informationsbrev (bilaga 2) utskickat till sig via 

mejl. 

En intervjuguide (bilaga 3) med frågorna skickades ut till informanterna via mejl ett par dagar 

innan intervjun för att det skulle finnas möjlighet att i lugn och ro fundera på svaren. Eftersom 

två av huvudfrågorna handlade om en specifik situation som krävde lite reflektion över 

situationen. Detta gjordes för att förhoppningsvis generera information som kunde leda till att 

få en så tydlig beskrivning av informanternas upplevelse och vardagliga företeelser som 

möjligt. Alla frågorna var relaterade till sjuksköterskors upplevelser vid överlämnande och 

mottagande av patientansvar till eller från en annan sjuksköterska, vilket var studiens syfte 

(Patel & Davidsson, 2011; Hartman, 2004). Intervjuerna genomfördes på respektives 

informants arbetsplats, på arbetstid i ostörd miljö under april månad, eftersom detta var vad 

informanterna önskade. 

Innan intervjun påbörjades fick informanterna skriva på ett informerat samtycke (bilaga 4) 

och tillfrågades muntligt om det fanns några oklarheter angående intervjun eller frågorna. 
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Intervjuerna tog mellan 28-34 minuter och spelades in med två mobiltelefoner för att 

säkerhetsställa informationen och sedan transkriberades inspelningarna ordagrant. 

Informanterna fick tre huvudfrågor och ett antal följdfrågor till två av dessa. Följdfrågorna 

gav informanterna ytterligare möjlighet och tid att reflektera över sina svar. Alla 

informanterna fick samma frågor och i samma ordningsföljd. Den tredje huvudfrågan fick 

inga följdfrågor utan blev som ett avslut på intervjun. Enligt Hartman (2004) är 

ordningsföljden viktig eftersom hur man besvarar en fråga kan styras av hur man redan har 

besvarat andra frågor. Informanterna skulle ha samma förutsättningar och därför hade 

frågorna samma ordningsföljd vid varje intervju (ibid). Det gjordes även anteckningar direkt 

efter intervjuerna av det som sades efter det att bandspelaren stängts av. En pilotstudie 

genomfördes med informant 1 som författaren träffat innan vid sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Detta gjordes för att se hur frågorna fungerade och hur själva intervjusituationen 

fungerade rent praktiskt. Pilotstudien inkluderades i studien då den ansågs hålla lika god 

kvalitet som resterande intervjuer. Ingen justering av frågorna gjordes efter pilotstudien (Patel 

& Davidsson, 2011; Hartman, 2004). 

 

Analys 

Analysarbete kan beskrivas som en rörelse från helheten till delarna, och därifrån till en ny 

helhet, vilket är ett vanligt analysförfarande vid kvalitativa analyser. Denna studie utgörs av 

helheten av de transkriberade intervjuerna (Friberg, 2012). En manifest innehållsanalys 

användes vilket innebär att man beskriver textnära det uppenbara innehållet i intervjuerna. De 

inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant samma dag som de genomfördes, detta för att 

ha hela intervjusituationen i tydligt minne. Texten lästes noggrant igenom upprepade gånger 

för att få en djupare insikt i vad texten förmedlade och analyserades därefter utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys (bilaga. 5) där likheter och skillnader identifierades i texten 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2014). Författaren började med att finna meningsenheter 

som är en del av texten och kan utgöras av ord, meningar och stycken som hör ihop genom 

sitt innehåll och sammanhang och utgör grunden för analysen. Meningsenheterna skrevs ner 

separat från varje intervju och de som stämde överrens med syftet valdes ut för att sedan 

kondenseras. Detta innebär att texten reduceras och görs mer hanterbar, samtidigt som det 

centrala i meningsenheten bevaras. Därefter lästes de kondenserade meningsenheterna igenom 

och koder identifierades och färgmarkerades. Dessa blev som en etikett på meningsenheten 

och beskrev kort dess innehåll. Koder med liknande innehåll kategoriserades och bildade 

underkategorier och benämndes efter relation till innehållet i koderna på ett beskrivande sätt. 

Utifrån underkategorier med samma innehåll skapades sedan två övergripande 

huvudkategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2014).  

 

Etiska övervägande 

Helsingforsdeklarationen (2013) har tydliga etiska riktlinjer för tillvägagångssättet vid 

vetenskapliga studier. De finns fyra krav som forskare ska ta hänsyn till vid en studie: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet, för att 

skydda deltagarna i studien mot psykisk och fysisk skada. Det som var relevant i den här 

studien var följande: information om syftet, informerat samtycke, bevarande av integritet och 

sekretess, samt att insamlad data endast får användas för detta forskningsändamål (ibid).  
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Detta innebar att deltagarna informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte och 

upplägg (bilaga 4). Deltagandet var frivilligt och informanterna kunde när som helst avbryta 

sin medverkan utan att ange orsak. De fick också information om att det som framkom under 

intervjuerna inte skulle kunna härledas till en specifik person eller avdelning och att materialet 

endast skulle användas i denna studie och sedan förstöras. Deltagarna fick skriva på ett 

informerat samtycke (bilaga 3) innan intervjun påbörjades och fick sedan en kopia av den. 

Efter kontakt med och enligt etikkommittén sydost (2016) togs ingen egengranskning eller 

etikansökan med i denna studie eftersom sjuksköterskor inte är i beroendeställning i motsatts 

till patienter. Deltagarna kommer att få möjlighet om de vill, att ta del av den färdiga studien. 

Förförståelse  

Tyngdpunkten i intervjuerna låg på den subjektiva verkligheten för sjuksköterskor, där 

författaren måste vara medveten om sin egen förförståelse. Enligt Augustinsson (2012) bär vi 

alltid med oss en grundsyn på verklighetens karaktär som vi bör vara medvetna om som 

forskare. Men genom en öppenhet inför det studerade fenomenet kan vi bli medvetna om vår 

förförståelse. Författaren var införstådd med hur betydelsefullt det var att göra intervjuerna 

med ett öppet sinne, samt att bortse från den bild som författaren sedan innan hade av 

fenomenet. Dessutom var författaren medveten om betydelsen av att i alla lägen visa respekt, 

hänsyn och att aldrig pressa informanten. 

 

RESULTAT  

 

Utifrån den kvalitativa dataanalysen av intervjumaterialet framkom två huvudkategorier.  

När överlämning och mottagande av patientansvar inte blir som tänkt med underkategorierna:  

Upplevelsen av ostrukturerad och irrelevant information, upplevelsen av ointresse från 

kollegan och upplevelsen av tidsbrist och en störande miljö.  

När överlämnandet och mottagandet av patientansvar blir som önskat med underkategorierna: 

Betydelsen av bekräftelse och ansvar i kommunikationen, betydelsen av reflektion och 

betydelsen av att göra patienten delaktig.  

 

När överlämning och mottagande av patientansvar inte blir som tänkt  

Denna huvudkategori beskriver det som upplevdes mindre bra av sjuksköterskor och 

underkategorierna visar på vilka faktorer som spelade in. Det som framkom var att 

ostrukturerad och icke relevant information upplevdes som tidskrävande och frustrerande. Ett 

ointresse från kollegan upplevdes även det som frustrerande eftersom ansvaret för patienten är 

gemensamt. Dessutom var tidsbrist och en störande miljö något som påverkade genom att 

informanten kände sig stressad.  

En informant uttryckte det så här "en dålig överlämning från kollegan speglar hela mitt 

arbetspass och en dålig överlämning från mig gör att jag tar jobbet med mig hem och ligger 

och grunnar på det när jag ska sova" (informant 4). 
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Upplevelsen av ostrukturerad och irrelevant information 

När informationen sker muntligt så upplevde alla fyra informanterna att det var mycket som 

kunde påverka vid överlämning och mottagande. Det kunde vara att överlämnande 

sjuksköterska var för dåligt påläst om sina patienter och att man då  inte delgav kollegan det 

som var relevant just för stunden. Det upplevdes som frustrerande och irriterande av alla fyra 

informanterna och alla hade erfarenhet av detta. Informanterna menade på att de visste precis 

hur det skulle göras för att informationen skulle bli relevant och strukturerad men ändå blev 

det inte alltid så. Informanterna upplevde att detta kunde bero på tidsbrist, stress och trötthet. 

Att kunna ge kortfattad information med en kort presentation av patienten och att alltid ta det 

viktigaste först samt att ha huvudproblemet i fokus var viktigt, men svårt att leva upp till.  

Två av informanterna upplevde frustration om de trodde att patienten var på ett visst sätt efter 

mottagandet och sen visade det sig att det inte var så när de väl träffade patienten. De menade 

att ibland pratar vi kollegor inte "samma språk" och det upplevdes som viktigt att lyssna in 

varandra. En informant blev glad när kollegan var strukturerad och menade att det är något en 

del lär sig av erfarenhet, men menade också på att vi är alla olika personligheter "Jag vet när 

jag ska avbryta...annars tar det för lång tid" (informant 3). För mycket information upplevdes 

som jobbigt och tidskrävande av alla fyra informanterna, men alla anpassade sig ibland och 

lyssnade även på den onödiga informationen. Det var ibland nödvändigt eftersom man 

behövde prata av sig efter tråkiga händelser som till exempel dödsfall. Det blev lite av en 

gemensam stund med kollegorna, eller som en informant utryckte sig "det blir lite av ett 

samtalsstöd" (informant 3). En informant menade att man inte skulle avvika från ämnet eller 

prata om icke relevanta saker och tre av informanterna menade att de ger information olika 

beroende på vem mottagaren är. Till en erfaren kollega behöver man inte vara lika noggrann 

och tydlig som till en ny sjuksköterska. Några informanter menade att det var bäst att läsa 

dokumentationen först och sen ta det muntliga för då gick överlämningen och mottagandet 

ofta lättare. Någon antydde att egentligen ska det inte behövas muntlig rapport eftersom allt 

ska vara dokumenterat. Det upplevdes även av informanterna att det kändes otryggare om 

man inte träffat patienten innan och hunnit prata, då hade man en otydligare bild av patienten. 

Hade man haft patienten arbetspasset innan så upplevde alla att det muntliga mottagandet gick 

fortare. En informant menade att när kollegan inte hade koll på situationen så upplevdes det 

en egen osäkerhet "Är det jag som missat något eller var överlämningen otydlig" (informant 

4). 

 

Upplevelsen av ointresse från kollegan 

Informanterna kunde ibland uppleva ett ointresse och ett motstånd från kollegan. Alltså hur 

informationen togs emot av kollegan vilket upplevdes som frustrerande och väckte irritation 

"Då tar jag bara det viktigaste eftersom här sitter jag och pratar för döva öron" (informant 

2). Informanterna menade att eventuella problem tog då alldeles för lång tid att lösa och att 

detta nästan alltid berodde på hur de kommunicerade. Informanterna menade att det är ju ett 

gemensamt ansvar som vi har för patienten, vilket gäller både överlämnaren och mottagaren. 

Flera informanter menade att ibland fick de upprepa samma sak flera gånger på grund av 

ointresset. De menade att nu är det ju den andra kollegan som har ansvaret för patienten hela 

sitt arbetspass och man vill ju att det ska vara fortsatt bra för patienten när man går hem. Två 

informanter upplevde då att de ville fullfölja allt innan de gick hem och göra sakerna själva.  
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Ibland fick man inom hemsjukvården ringa otaliga gånger till mottagande sjuksköterska  och 

rapportera om samma sak, vilket till slut nästan kunde bli pinsamt "till slut bävade jag för de 

där telefonsamtalen" (informant 1). Detta medförde att det upplevdes jobbigt ibland att 

avsluta sitt arbetspass och gå hem.  

 

Upplevelsen av tidsbrist och en störande miljö                                

Informanter menade att en felaktig överlämning nästan alltid beror på tidsbrist och detta 

upplevde alla fyra informanterna som jobbigt och stressande ibland. Exempel på detta var när 

sjuksköterskor läste innantill i journalen och att det inte var patientansvarig sjuksköterska som 

gjorde överlämningen. En informant berättade att ibland fick en annan sjuksköterska sköta 

mottagandet av patienten eftersom informanten var upptagen med annat och då blev det oftast 

bara en lite handskriven lapp med informationen på. En informant menade att ibland måste 

man skynda sig med överlämningen eftersom kollegan ska iväg på något "Jag känner 

frustation om jag tror att patienten är på ett visst sätt och sen visar det sig att det inte är så 

när jag väl träffar patienten" (informant 3). Det upplevdes som svårt ibland att hålla en röd 

tråd i kommunikationen vid tidsbrist men det var viktigt för att inget skulle missas.   

På sjukhuset kunde det upplevas som stressande när kommunen ringde och frågade om saker 

som redan var dokumenterade i journalen, då blev det en upprepning av informationen. Detta 

var något man upplevde jobbigt eftersom det inte alltid fanns tid att prata en längre stund i 

telefon. Däremot upplevdes inte tidsbristen som något större problem i hemsjukvården 

eftersom överlämning och mottagande ofta gjordes skriftligt och om det var något viktigt som 

måste förtydligas så ringde man till mottagande sjuksköterska innan man gick hem. När det 

gällde miljön så upplevde alla fyra informanterna att en ostörd överlämning och mottagande 

var viktig oavsett om den var muntlig eller skriftlig. Faktorer som påverkade negativt var att 

det sprang folk fram och tillbaka, telefoner som ringde samt att det var för mycket folk i 

rummet. Alla upplevde att de ville ha lugn och ro vid detta moment, inte minst för att det var 

lätt att komma ifrån ämnet och att glömma viktig information.  

 

När överlämnandet och mottagandet av patientansvar blir som önskat 

Denna huvudkategori beskriver det som var av betydelse för att det skulle bli bra och 

underkategorierna visar vilka faktorer som spelade in. Det som framkom var vikten av 

bekräftelse mellan kollegor och det gemensamma ansvaret i kommunikationen, att man 

lyssnade på varandra. Betydelsen av reflektion var också viktig, att hela tiden lära i 

situationen.  Det upplevdes också betydelsefullt att involvera patienten, eftersom denne ofta 

hade värdefull information om sin situation.  

En informant utryckte det så här "jag vill ha koll på min patient och inte hålla på att byta 

patient för ofta och det känns tryggare när man skapat en relation med patienten, är jag trygg 

så blir patienten trygg" (informant 4). 

 

Betydelsen av bekräftelse och ansvar i kommunikationen 

Det upplevdes som viktigt att lyssna in varandra och att ställa följdfrågor för att bekräfta det  
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som kollegan sagt och alla ansåg att det var viktigt att ta sig tid för det kollegan sade. De 

menade också att det muntliga styrs mycket av vem som gör överlämningen eftersom olika 

sjuksköterskor lägger vikt vid olika saker och då måste man anpassa sig för vi är ju olika som 

människor. Tre informanter var alltid noga med att kontrollera en extra gång om kollegan 

hade fler frågor eller om hon/han hade en bra bild av patienten. Då kände man sig nöjd med 

överlämningen och poängterade att det är viktigt att båda känner sig nöjda. En informant 

menade på att jag får en bra bild av patienten av det muntliga mottagandet om vi har en bra 

dialog vilket är viktigt eftersom man inte alltid läste all dokumentation "Nu glömde jag säga 

detta...kan ju vara något viktigt med de anhöriga man vill ju inta att någon hamnar mellan 

stolarna" (informant 2). Alla informanterna menade att det alltid kändes skönt när man fick 

med allting och att inget glömdes bort och att det var bådas ansvar att se till detta, vilket 

gjordes genom att bekräfta varandra med frågor. Just det gemensamma ansvaret som 

sjuksköterskor har för patienten vid överlämning och mottagande var en betydelsefull faktor 

oavsett om man då precis skulle börja sitt pass eller om man skulle gå hem. En informant 

menade att jag känner mig lugn när jag går hem om jag vet att kollegan har koll på läget för 

det är ju delvis mitt ansvar att det blir så. Att se hela kedjan och få en bra bild av patienten 

blev lättare om man använde sig av någon form av strukturerat rapporteringssystem, eftersom 

det hjälpte till att hålla informanterna fokuserade och gjorde att inget glömdes bort. 

 

Betydelsen av reflektion 

En informant brukade tänka mycket på "hur kan jag väcka min kollegas intresse" (informant 

1). Vad kan jag ställa för frågor? Två informanter menade att det var viktigt att reflektera över 

sitt bemötande och sitt eget visade intresse även om kollegan var ointresserad. Det kunde 

generera i att kollegan tänkte till och gjorde bättre ifrån sig nästa gång. Informanten från 

hemsjukvården brukade ställa en fråga till sig själv innan, vad skulle jag vilja veta om jag 

hade fått den här rapporten? Det framkom även att två av informanter såg det som ett 

inlärningstillfälle, att man ibland bättrade på sin kunskap om en specifik sjukdom. Eftersom 

man var tvungen att ta fram fakta om sjukdomen innan överlämningen så att man visste vad 

man talade om. Tre informanter tyckte att man efter en dålig överlämning lärde sig att vara 

tydlig och att punkta upp det som skulle sägas samt att planeringen innan överlämningen var 

betydelsefull. Dessutom tyckte alla att det var viktigt att ställa frågor till kollegan vid både 

överlämnandet och mottagandet. En informant sa till om det blev för mycket information 

eftersom det lärde kollegan att tänka till och göra informationen mer strukturerad. Alla fyra  

menade på att det var spännande det här med rapportering och att de hade diskussioner 

kollegor emellan i ämnet för att kunna göra det på bästa sätt. Informanterna tyckte dessutom 

att det var nödvändigt att reflektera över en dålig överlämning och ett dåligt mottagande så att 

man kunde hitta bättre sätt att göra det på "man ska inte alltid köra på det man alltid gjort 

utan prova nya sätt...byta spår" (informant 3).  

 

Betydelsen av att göra patienten delaktig 

Informanterna tyckte det var bra att ha en relation till patienten och att all överlämning och 

mottagande gick bättre ifall man kände till patienten, haft patientansvaret tidigare arbetspass, 

detta både tidsmässigt och informationsmässigt. Det upplevdes som jobbigt att byta patienter 

för ofta. En informant ville alltid gå in till sina patienter och prata med dem innan och menade 
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på att det kändes tryggt både för informanten och för patienten om de kunde samtala lite innan 

rapporteringen. Samma informant menade att ibland går vi in till patienten tillsammans så att 

vi är överens om att vi ser samma sak och menade också på att de pratar då med patienten och 

inte om patienten "hur skulle det se ut om jag stod här och pratade över huvudet på min 

patient" (informant 1). Detta eftersom patienten ofta hade värdefull information om sin 

situation och det fick dessutom patienten att känna sig delaktig. Dessutom var det 

betydelsefullt att få en relation till anhöriga och detta speciellt om patienten inte själv kunde 

föra sin talan. När hemsjukvården behövde skicka in en patient med ambulans och då 

överlämnade patientansvaret till ambulanssjuksköterskan såg informanten till att involvera 

patienten i samtalet om detta var möjligt. 

 

DISKUSSION 

 

Det som framkom i studiens resultat var upplevelsen av frustation när informationen inte var 

relevant för patienten och dessutom ostrukturerad och detta upplevdes som tidskrävande. Det 

var dessutom frustrerande när man mötte ett motstånd och ett ointresse från kollegan eftersom 

det är ett gemensamt ansvar som sjuksköterskor har för patienten. Det som också upplevdes 

som jobbigt var tidsbrist och när miljön där kommunikationen ägde rum var störande. 

Eftersom detta kunde medföra att överlämningen blev felaktig. Resultatet visade även på 

betydelsen av bekräftelse  i kommunikationen, där både överlämnaren och mottagaren har ett 

ansvar. Det var viktigt att båda kände sig nöjda med överlämningen och att inget glömdes 

bort. Reflektion i stunden sågs som ett inlärningstillfälle och detta medförde att nästa 

överlämning kunde bli en förbättring. Det var också betydelsefullt att göra patienten delaktig. 

Patienten hade ofta värdefull information om sin situation. En bra relation till anhöriga var 

betydelsefull speciellt om patienten inte själv kunde föra sin talan. 

 

Metoddiskussion 

Då syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever överlämnande och mottagande av 

patientansvar till och från annan sjuksköterska valdes en kvalitativ metod. Detta eftersom vid 

en kvantitativ metod strävar forskaren efter att ställa sig utanför och objektivt betrakta det 

som ska studeras. Vid en kvalitativ metod däremot växlar forskaren mellan närhet och distans 

och söker en förståelse för livsvärlden hos en individ och hur denne upplever sin situation 

(Hartman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim,2012). Enskilda intervjuer gjordes för att få 

en direkt och personlig beskrivning av ett viktigt moment i sjuksköterskors dagliga arbete. 

Detta genom att informanterna med egna ord fick berätta om sina erfarenheter, tankar och 

upplevelser. Patel och Davidson (2011) menar att i kvalitativa intervjuer är både 

informanterna och författaren delaktiga i samtalet och författaren bör hjälpa informanten i viss 

mån att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang. Men författaren får 

inte konstruera ett resonemang åt informanten, för är det så att informanten inte har en klar 

och fullständig uppfattning om sin upplevelse så är det en kvalité att upptäcka detta under 

samtalet (ibid). Författaren upplevde under samtalen att informanterna hade en bra 

uppfattning om sina upplevelser eftersom de tydligt kunde beskriva dem.  
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Ett problem med att skicka ut frågorna via mail till informanterna ett par dagar innan, kan ju 

eventuellt ha varit att de diskuterat svaren med kollegor och detta kan ju eventuellt ha 

påverkat svaren. Detta kan dock ses som en styrka eftersom svaren då kanske blev mer 

utvecklade och genomtänkta. De etiska riktlinjer som Helsingforsdeklarationen (2013) 

förespråkar följdes noga.  

Det är en fördel att vid kvalitativa intervjuer ha förkunskaper i ämnet och vara väl förberedd 

inom det område som ska studeras. Det var författaren i viss mån genom sina teoretiska 

studier till sjuksköterska och genom sin verksamhetsförlagda utbildning. Där författaren varje 

dag deltog aktivt i överlämning och mottagande av patientansvar. Dessutom gjordes en 

pilotintervju först med en sjuksköterska som författaren träffat innan på sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Pilotintervjun togs med i studien för att den höll lika god 

kvalité som de efterföljande intervjuerna. Pilotintervjun hjälpte författaren att bli bekant med 

intervjusituationen och frågorna, samt om de ställdes i rätt ordning och gav den information 

som var relevant för studiens syfte. Detta sågs som en styrka eftersom författaren kände en 

trygghet i situationen och kunde genomföra den på ett bra sätt (Patel & Davidson, 2011). 

Det fanns inga krav på specifik arbetsplats vid urvalet eftersom det inte var relevant för syftet. 

Alla sjuksköterskor oavsett vårdgivare lämnar eller mottager patientansvar i olika stor  

utsträckning. Det framkom under intervjuerna att detta sker till största delen mellan arbetspass 

men också mellan olika vårdgivare. Informanterna hade arbetat som sjuksköterskor mellan 1 

1/2 och 12 år. Detta skulle kanske ha kunnat påverka resultatet eftersom ju längre man arbetat, 

desto större erfarenhet bör man ha av överlämning och mottagande av patientansvar. Nu föll 

det sig helt slumpmässigt och utan författarens påverkan, att två av informanterna hade lång 

erfarenhet och två av informanterna var relativt nya. Så det blev en jämn bild av upplevelsen 

mellan erfaren och relativt ny sjuksköterska. 

Det genomfördes fyra intervjuer vilket kan ses som en svaghet eftersom fler intervjuer kunde 

gett mer information. Författaren använde sig av ett bekvämlighetsurval, eftersom det fanns 

vissa svårigheter att finna informanter under den begränsade tid som studien pågick (Hartman, 

2004). Tidsplanen för intervjuerna var två veckor vilket inte var genomförbart, utan det tog 

dubbla tiden och det skapade så klart problem. Önskvärt hade varit att göra fler intervjuer om 

tid funnits vilket skulle ha genererat i mer data. Det är dessutom svårt att generalisera 

resultatet efter bara fyra intervjuer, alltså om resultatet generellt kan gälla för alla 

sjuksköterskor. Dock är det kanske möjligt att föra över det till sjuksköterskor i liknande 

situationer (Patel & Davidsson, 2011).  

Patel och Davidson (2011) menar att det kan finnas nackdelar med närvaron av en 

bandspelare och det kan påverka de svar man får. Det händer något när man stänger av 

bandspelaren, informanterna börjar prata mer spontant och är inte längre lika angelägna om 

att framstå som till exempel logiska och förnuftiga. Detta var något som författaren fick erfara 

genom att samtalet blev mer avslappnat när inspelningen stängdes av. Det gjordes 

anteckningar direkt efter intervjun av det som informanterna sa när bandspelaren var 

avstängd, som sen togs med i analysprocessen. 

Eftersom författaren var den som fick förstahandsinformation genom intervjuerna gjorde att 

det förhoppningsvis ökade trovärdigheten i resultatet. Detta eftersom ingen tidigare hade 

tolkat materialet, vilket kan ha betydelse när det gäller olika författares förförståelse.  
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Förförståelse handlar om att författaren redan innan har en bild av det fenomen som ska 

studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).                                                                                           

Författaren hade som beskrivet  erfarenhet av överlämning och mottagande av patientansvar 

sedan innan. Det var därför viktigt att gå in i intervjuerna med ett öppet sinne och bortse från 

den bild författaren redan innan hade av fenomenet.  

Analysen utfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys som enligt Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012) är användbar när man ska granska texter såsom utskrifter av 

inspelade intervjuer. Fokus ska vara på att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textens innehåll. När meningsenheter ska plockas ut är det viktigt att 

tänka på sammanhanget som omger textens innehåll och vara uppmärksam på den text som 

kommer före och efter meningsenheten. Det går alltså inte för författaren att plocka ut delar 

av texten ur sin omgivning, eller att skilja den är från sitt sammanhang (ibid). Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012) menar att data som framkommer under analysen och svarar på 

syftet får inte uteslutas. Vid analysarbetet var det av betydelse att lyssna igenom det inspelade 

materialet flera gånger och sedan transkribera det ordagrant och detta gjordes samma dag för 

då låg allt i tydligt minne (ibid). Intervjufrågorna ställdes som tidigare beskrivet i 

ordningsföljd men det hände under intervjuernas gång att informanterna återvände till en 

tidigare fråga och detta var viktigt att ha i åtanke vid analysen av materialet. Detta för att 

svaren inte skulle hamna efter fel fråga vid transkriberingen och för att säkerställa detta 

gjordes anteckningar.  

Det går alltid med facit i hand att fundera på om man kunde ställt fler frågor eller ställt de 

annorlunda men efter ett noggrant analysarbete ansågs det finnas tillräckligt med data för att 

presentera ett tillförlitligt resultat. Författaren har eftersträvat en noggrann beskrivning av 

datainsamling, urval samt analysarbete, vilket stärker resultatets trovärdighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Det är i slutändan läsaren som bedömer kvalitén på studien och 

avgör om resultatet är tillförlitligt och överförbart till annan kontext eftersom författaren kan 

bli blind i sitt eget arbete.  

 

Resultatdiskussion   

Studien visar på att vid muntlig överlämning och mottagande av patientansvar är det mycket 

som kan påverka och det är bland annat när informationen inte är relevant eller ostrukturerad, 

vilket blir tidskrävande. Tid som istället kan användas till omvårdnaden av patienterna. Alla 

fyra informanterna visste hur en bra överlämning skulle genomföras men ändå blev det inte 

alltid bra trots att de visste att det var deras gemensamma ansvar. Det kunde enligt 

informanterna bero på tidsbrist, stress och trötthet. Det som också framkom var att det inte var 

någon större skillnad i upplevelsen mellan hemsjukvårdens sjuksköterska och de som jobbade 

på en vårdavdelning. Alla hade liknande erfarenhet av detta moment även om de skilde sig 

lite åt. Muntlig information som inte är relevant för patienten eller ostrukturerad väcker ibland 

frustration hos informanterna men ändå så anpassar man sig och lyssnar även på den onödiga 

informationen. Informanterna menade att det är viktigt att ge en kortfattad information med 

huvudproblemet i fokus. Alla visste att det är så här överlämning och mottagande ska utföras 

men de upplever att det är svårt att leva upp till det. Miller, Riley och Davis (2009) visar i en 

studie på svårigheterna och komplexiteten med detta. Hur svårt det är att vara uppmärksam i 

den specifika situationen och hur viktigt det är att ge bekräftelse samt betydelsen av att 

använda sig av ett strukturerat rapporteringssystem. 
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När sjuksköterskor inte lever upp till dessa faktorer och inte använder sig av detta, så anser de 

att det påverkar patienten negativt (ibid). Enligt Socialstyrelsen bör sjuksköterskor och all 

vårdpersonal använda sig av SBAR- modellen när säker kommunikation är av betydelse. 

Modellen innebär att informationen om patienten skall struktureras i fyra följande steg: 

situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation. Jefferies, Johnson och Nicholls (2012) 

menar dock att när patienternas omvårdnadsbehov diskuteras muntligt vid överlämning så 

finns sällan resultatet av dessa diskussioner dokumenterade. Det gör att den informationen 

bara är tillgänglig för de sjuksköterskor som var med vi tillfället.  

En anledning till att informationen inte är relevant eller är ostrukturerad beror på att 

sjuksköterskor inte är pålästa om sina patienter eller att samtalet inte handlar om patienterna 

utan blir lite av en gemensam reflektionsstund med kollegorna. Detta tycker dock 

informanterna är nödvändigt ibland eftersom man behöver prata av sig efter tråkiga händelser 

som till exempel dödsfall. Vilket överensstämmer med Jefferies, Johnson och Nicholls (2012) 

studie där de jämförde den muntliga överlämningen med den skriftliga. De menar också att 

sjuksköterskor använder muntlig information ibland, när de diskuterar ”känsliga” problem 

som sen inte dokumenteras. Detta blir ju ett problem eftersom dokumentationen kan vara den 

enda källan till stöd och bevis på den vård patienten har fått. Skriven dokumentation är 

permanent och den kan vara tillgänglig långt efter den dokumenterades. De anser också att 

informationen oavsett om den är muntlig eller skriftlig, måste säkra både kortsiktiga mål såväl 

som långsiktiga mål för patienten. Vilket den inte gör om den muntliga informationen inte är 

relevant för patienten eller om sjuksköterskor inte är pålästa. Sjuksköterskor föredrog den 

muntliga eftersom den var mer allsidig och mer omfattande även om en del av informationen 

var onödig (ibid).  

Winman och Rystedt (2014) anser att det skrivna ordet kan till skillnad från det muntliga kan 

läsas om och om igen av flera olika sjuksköterskor. Det skrivna ordet blir som ett gemensamt 

minne som man kan gå tillbaka till eftersom olika sorters information blir relevant i olika 

situationer. De anser därför att svaret på alla väsentliga frågor om patientens vård bör 

återfinnas i journalen. Dock menar Lee, Cumin, Devcich och Boyd (2014) i en experimentell 

studie att sjuksköterskor uttrycker sin oro för patienten tydligare i den muntliga 

överlämningen men detta är sedan något som inte alltid förs in i journalen. 

Ett ointresse från kollegan väcker också frustration och irritation, samt gjorde att eventuella 

problem tog längre tid att lösa. Vad ointresset berodde på är svårt att veta men sjuksköterskors 

arbetssituation kännetecknas ofta av ett högt arbetstempo och av tidsbrist. Detta medför att de 

kan känna sig stressade och uppleva att de inte räcker till. Dahlberg och Segesten (2010) och 

Fransson Sellgren (2014)  menar att ett gott vårdande bygger på ett väl fungerande lagarbete 

och patientens vård påverkas av hur vårdgivaren organiseras, bemannas, leds och utvärderas. 

De menar också att vårdkulturen måste bidra till att stärka sjuksköterskors situation. Det ges 

inte alltid utrymme för existentiella och vårdande samtal för personalen (ibid). Det kan 

dessutom vara så att när det blir för mycket onödig information, vilket blir tidskrävande, så är 

det lätt att tappa fokus och det kan kanske uppfattas som ett ointresse från kollegan, utan att 

det för den skull är det.  

Enligt Öhrn (2014) drabbas 8.6 procent av de patienter som vårdas på en vårdavdelning av en 

vård skada och några orsaker till detta är brister i rutiner, kommunikation och information. En 

vårdskada är resultatet eller konsekvenserna av en så kallad negativ händelse och går att 

undvika. Hon menar att det är ett individuellt yrkesansvar att trygga så att en bra 

patientsäkerhet uppnås.  
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Att se hela kedjan och få en bra bild av patienten ansåg informanterna blev lättare om 

informationen är relevant och strukturerad. Dessutom lär man sig av erfarenhet och genom 

reflektion att vara strukturerad i sin information eftersom man visste att till exempel för 

mycket information och onödig information är tidskrävande. Det är bara svårt att ibland leva 

upp till det personliga ansvar man har i kommunikationen vid överlämning och mottagande 

(ibid).  

I själva dialogen med kollegan är det viktigt att ha ett bra och engagerat bemötande, samt att 

bekräfta varandra. Detta gjordes bland annat med frågor, dels för att visa att man lyssnade och 

dels för att se så att kollegan hade förstått allt. Det krävs av sjuksköterskor att vara öppna och 

mottagliga, för vi är olika som människor och vi har olika uppfattningar av vad som är viktigt 

i kommunikationen. Upplevelsen av att båda är nöjda och att båda insåg vikten av det 

gemensamma ansvaret de hade för patienten var också betydelsefullt, oavsett om man precis 

börjar sitt pass eller om man ska gå hem. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är den som 

tillhör hälso- och sjukvården själv ansvarig för hur hon/han fullgör sina arbetsuppgifter. 

Överlämning och mottagande sker oftast tre gånger per dygn på en vårdavdelning och i 

hemsjukvården, samt varierande gånger mellan olika vårdgivare för varje patient. Det blir 

ofantligt många överlämningar av patientansvar och varje gång ska kontinuiteten i vården 

fungera och patientens säkerhet has i åtanke. Öhrn (2014) menar att ineffektiv kommunikation 

är ofta en bidragande orsak till misstag och skador. Det är av stor betydelse att informationen 

överförs och tolkas korrekt för att det i patientens vårdande ska kunna fattas riktiga beslut och 

vidtas korrekta åtgärder (ibid). Det ställer höga krav på sjuksköterskors förmåga att vara 

intresserade och fokuserade på det kollegan har att säga. Detta var ibland svårt att leva upp till 

och som tidigare nämnt ofta berodde på stress, tidsbrist och trötthet.  

Sjuksköterskor har ett stort ansvar för patienten och det är nästan alltid så att det fokuseras på 

patientens bästa i många studier och i vårdvetenskapens litteratur. Vilket det naturligtvis ska 

men som Dahlberg och Segesten (2010) menar så ska ett vårdvetenskapligt patientperspektiv 

även visa ett intresse för sjuksköterskors upplevelser. Den praktiska kunskapen måste vara 

tillgänglig för vetenskaplig prövning och om det finns bevis för att det sätt man arbetar på inte 

är det optimala måste kunskapen i det praktiska utövandet förändras ( Friberg, 2012). Fokus i 

tidigare forskning är på hur problemet upplevs men inte på hur det ska lösas vilket även denna 

studie visar. Ett sätt att utveckla sin erfarenhetskunskap och lära sig sätta ord på den är 

reflektion (Nilsson Kajermo, Johansson &Wallin, 2014). Ett förbättringsarbete innebär ju att 

systematiskt och kontinuerligt analysera och genomföra förändringar som syftar till högre 

kvalité inom vården. 

 

Slutsats  

Den här studien visar att tidsbrist, stress och trötthet kan få sjuksköterskor att göra en mindre 

bra överlämning och ett mindre bra mottagande av patientansvaret trots att de visste om sitt 

ansvar. Det visade sig genom att sjuksköterskor inte var tillräckligt pålästa om sina patienter 

och att informationen inte var relevant. Den visade också att det var betydelsefullt med 

bekräftelse och en god relation mellan kollegor och till patienten, samt att både överlämnande 

och mottagande sjuksköterska har ett ansvar i kommunikationen. Det är dessutom så att när 

det blir för mycket onödig information, vilket blir tidskrävande så är det lätt att tappa focus 

och det kan kanske uppfattas som ett ointresse från kollegan, utan att det för den skull är det.  
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Som sjuksköterska har man ett stort ansvar för patientens omsorg och välbefinnande, men det 

måste finnas tid och ork att kunna genomföra det på bästa sätt. Fokus bör vara på hur vi löser 

problemet med de negativa upplevelserna och stärker betydelsen av de positiva. Ett 

rapporteringssystem som SBAR-modellen är ett säkert sätt att ge information om patienten 

och bör användas vid kommunikation mellan vårdgivare. Eftersom en av de vanligaste 

orsakerna till en vård skada är brister i kommunikation och information. 
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Hej!                                                                                                                                Bilaga 1 

Förfrågan om tillstånd att genomföra intervjuer. 

Mitt namn är Anette Lindström och jag studerar till sjuksköterska i Växjö i termin 5. Jag är nu 

igång och ska skriva min C-uppsatts.  

Tanken är att det ska vara en kvalitativ intervjustudie där syftet är att ta reda på hur 

sjuksköterskor upplever överlämnandet av sitt patientansvar till en annan sjuksköterska. Detta 

i samband med rapportering till sjuksköterska på nästa arbetspass eller annan vårdenhet.  

Anledningen till att jag valt detta ämne är att jag under min verksamhetsförlagda utbildning 

märkte hur svårt detta kan vara, med tanke på all information som ska delges under kort tid. 

Samt den information som ska finnas med i journalen till exempelvis nästa vårdenhet. 

Jag undrar om det skulle finnas möjlighet att komma till er avdelning för att göra några av 

dessa intervjuer. 

Intervjuerna kommer att ta ungefär 30-40 minuter och spelas in för att jag lättare ska kunna 

analysera materialet. De kommer att ha två till tre huvudfrågor och eventuellt några 

följdfrågor. Frågorna ska jag gå igenom med min handledare innan intervjuerna.  

Jag kommer naturligtvis att följa de etiska riktlinjer som finns och materialet kommer bara att 

användas i min uppsatts.  

Dessutom kommer ett informationsbrev att delas ut till deltagarna innan intervjuerna där de 

etiska kraven är beskrivna och frågorna kommer finnas med. 

 

Tack på förhand och hoppas på svar 

 

Vänligen  

Anette Lindström      

Handledare: Kim Wallin Linneuniversitetet Växjö 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hej!                                                                                                                                  Bilaga 2 

Informationsbrev till deltagare i studien. 

Mitt namn är Anette Lindström och jag läser till sjuksköterska på Linneuniversitetet i Växjö. 

Jag är nu igång med att skriva min C-uppsatts. Jag ska göra en kvalitativ intervjustudie där 

syftet är att ta reda på hur sjuksköterskor upplever överlämnande av patientansvar till en 

annan sjuksköterska. Detta i samband med rapportering till sjuksköterska på nästa arbetspass 

eller annan vårdenhet. 

Anledningen till att jag valt detta ämne är att jag under min verksamhetsförlagda utbildning 

märkte hur svårt detta kan vara, med tanke på all information som ska delges under kort tid. 

Samt den information som ska finnas med i journalen till nästa vårdenhet. Hur viktig 

kommunikation och samarbete mellan sjuksköterskor är. 

Intervjun kommer ta ungefär 30-40 minuter och spelas in för att jag lättare ska kunna 

analysera materialet. Frågorna ska jag gå igenom med min handledare innan intervjuerna. 

Du får själv välja plats och tid för intervjun och deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta intervjun eller att välja och hoppa över en fråga utan att ange orsak. 

Intervjumaterialet kommer endast att användas till denna studie och när studien är klar 

kommer materialet att förstöras. Det inspelade samtalet kommer efter analys att raderas och 

allt material kommer avidentifieras så att ingen kan knyta resultatet till dig som person eller 

din arbetsplats. 

Innan intervjun startar kommer du som deltagare att få skriva under ett informerat samtycke. 

Där du ger ditt godkännande av att delta i studien och att du tagit del av denna information, 

samt fått svar på eventuella frågor. 

Har du frågor eller undrar över något så kan du när som helst höra av dig till mig eller min 

handledare. 

Vänligen  

Anette Lindström 

Handledare: Kim Wallin Linneuniversitetet Växjö 

 



 
 

Intervjuguide                                                                                                                    Bilaga 3 

 

1.  Vill du berätta om en överlämning/mottagande av patientansvaret till nästa vårdgivare som 

du upplevde positivt? 

   

  Vilka känslor väcker det hos dig? 

  Varför tror du att det blev som det blev? 

  Vad upplevde du att du lärde dig av denna situation? 

 

 2.  Vill du berätta om en överlämning/mottagande av patientansvaret till nästa vårdgivare 

som du upplevde negativt? 

 

   Vilka känslor väckte det hos dig? 

   Varför tror du att det blev som det blev? 

   Vad upplevde du att du lärde dig av denna situation? 

 

3. Vad upplever du viktigt för att det ska bli bra eller mindre bra vid överlämning/mottagande 

av patientansvaret. 
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Medgivande att delta i intervjustudie om sjuksköterskans upplevelse vid överlämnande och 

mottagande av patientansvar till och från annan sjuksköterska.  

 

 Jag har tagit del av informationen gällande denna studie och dess syfte.  

 Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst avbryta 

intervjun eller välja att hoppa över en fråga utan att ange orsak. 

 Jag är medveten om att materialet kommer att avidentifieras och endast användas till 

denna studie samt förstöras när studien är avslutad. 

 Att intervjun kommer spelas in. 

 Jag har fått svar på eventuella frågor innan intervjun påbörjas. 

 

Jag ger mitt godkännande till att delta i denna studie och därmed denna intervju. 

 

Ort och Datum:  

X
U n d e r s k r i f t  ( I n f o r m a n t )   N a m n f ö r t y d l i g a n d e

 

 

 

Ort och Datum: 

X
U n d e r s k r i f t  ( F ö r f a t t a r e )      N a m n f ö r t y d l i g a n d e
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Ibland känns det som 

kollegan inte är 

intresserad av det jag 

säger och då blir jag 

irriterad och frustrerad 

eftersom kollegan tar 

över ansvaret för 

patienten och ska ta 

hand om den hela sitt 

arbetspass. 

Kollegan visar 

inget intresse 

av det jag säger 

ansvaret för 

patienten är ju 

gemensamt. 

Ointresse 

 

Upplevelsen 

av ointresse 

från kollegan 

När 

överlämnandet 

och 

mottagandet 

av 

patientansvar 

inte blir som 

tänkt 

Det kan vara för lång 

rapportering ibland 

och det pratas om allt 

mellan himmel och 

jord. Informationen är 

inte relevant men 

ibland behöver man 

prata av sig också. Vi 

hinner nästan aldrig 

det men ibland är det 

frustrerande när det tar 

tid. 

Informationen 

är inte relevant 

vilket blir 

tidskrävande 

men ibland 

måste man få 

prata av sig. 

Irrelevant 

 

Ostrukturerad 

 

Tidskrävande 

 

 

Upplevelsen 

av 

ostrukturerad 

och irrelevant 

information 

När 

överlämnande 

och 

mottagandet 

av 

patientansvar 

inte blir som 

tänkt 

 

 

När jag väl tog mig tid 

att förklara för 

kollegan hur det 

förhöll sig med 

patienten så kändes det 

bättre, då var vi på 

samma våglängd och 

förstod att ansvaret var 

bådas. Vi löste 

problemet snabbare. 

När jag väl tog 

mig tid att 

förklara för 

kollegan  hur 

det förhöll sig 

löste vi 

problemet 

snabbare. 

Tog sig tid 

 

Reflektion 

Betydelsen av 

reflektion 

När 

överlämnande 

och 

mottagande av 

patientansvar 

blir som 

önskat 

 

 

 

Jag tar alltid med 

patienten i samtalet om 

det går, alltså om 

patienten är vid 

medvetande, när jag 

lämnar över till 

ambulanssjuksköterska 

Det känns bättre än att 

prata över huvudet. 

Jag tar alltid 

med patienten i 

samtalet om 

det går vid 

överlämningen. 

 Delaktig 

 

 

Betydelsen av 

att göra 

patienten 

delaktig 

När  

överlämnande 

och 

mottagande av 

patientansvar 

blir som 

önskat 

     

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


