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Abstrakt 

Bakgrund: Bristande kommunikation mellan vårdpersonal är en av de vanligaste 

orsakerna till de skador och avvikelserapporter som årligen uppstår inom hälso- och 

sjukvården. Vid ett överrapporteringstillfälle finns risk att information missförstås 

eller att information inte överlämnas vilket därmed kan äventyra patientsäkerheten 

och en god vård. Eftersom användandet av kommunikationsverktyg förespråkas 

fanns det skäl att beskriva betydelsen av kommunikationsverktyg vid 

överrapportering.  

Syfte: Syftet var att beskriva betydelsen av att använda kommunikationsverktyg vid 

överrapportering från anestesipersonal till postoperativ avdelning. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats användes. 

Sökningarna genomfördes i två vetenskapliga databaser, Cinahl och Pubmed. Totalt 

elva artiklar identifierades och data extraherades genom en dataextraktionsmall. 

Resultat: Resultatet sammanfattas i tre kategorier; förändrad tid för 

överrapportering, minskad informationsförlust och förändringar i teamet. Genom 

användandet av kommunikationsverktyg ökade eller minskade tiden för 

överrapportering. Informationsförlusten minskade då det blev minskat antal fel, 

lättare att komma ihåg detaljer samt antalet mellanhänder minskade. Förändringar i 

teamet kunde ses utifrån att användandet av kommunikationsverktyg skapade 

förutsättningar för ett förbättrat samarbete i teamet samtidigt som det fanns en del 

svårigheter med rutinförändringar i samband med introduktionen av ett 

kommunikationsverktyg.  

Slutsats: Resultatet visar på flertalet fördelar med användandet av 

kommunikationsverktyg men även utmaningar i det. Vidare forskning inom området 

behövs för att utvärdera kommunikationsverktygets inverkan på patientens säkerhet. 

 

Nyckelord 

Anestesisjuksköterska, anestesiolog, kommunikationsverktyg, överrapportering, 

postoperativ-och intensivvårdsavdelning, systematisk litteraturstudie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Lack of communication between healthcare professionals is one of 

the most common causes of the injuries and deviation reports that occur annually 

in the healthcare system. In the event of a handover, there is a risk that information 

will be misunderstood or that information will not be submitted, which may 

compromise patient safety. Because the use of communication tools is advocated, 

there was reason to describe the importance of communication tools in handover. 

Purpose: The purpose was to describe the importance of using communication tools 

in handover from anesthetic staff to post-operative department. 

Methods: A systematic literature review with quantitative approach was used. 

Searches were conducted in Cinahl and Pubmed. A total of eleven articles were 

identified and data extracted by an extraction template. 

Results: The result is summarized in three categories; changed time for over-

reporting, reduced information loss and changes in the team. The use of 

communication tools increased or decreased the time for over-reporting. The 

information loss decreased as the number of errors decreased, the details were easier 

to remember and the number of intermediaries decreased. Changes in the team 

could be seen from the view that the use of communication tools created the 

conditions for improved collaboration in the team, while there were some 

difficulties with routine changes in connection with the introduction of a 

communication tool. 

Conclusion: The result shows the many advantages of using communication tools 

but also challenges in it. Further research in the field is needed to evaluate the 

impact of the communication tool on the patient's safety. 

 

Keyword 

Anesthetist nurse, anesthesiologist, communication tool, handover, post-operative 

and intensive care unit, systematic literature review. 
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1 Inledning 

Brister i kommunikationen är en av de vanligaste orsakerna till felaktigheter och 

skador inom hälso- och sjukvården. För att en patient ska kunna tillgodoses den vård 

som krävs behövs emellertid överflyttningar mellan sjukhus, vårdnivåer och 

vårdenheter. Det medför att patienten behöver överrapporteras mellan vårdenheter 

och arbetsskift, vilket kan ske flera gånger per dag. Efter avslutad operation 

överflyttas patienten till en postoperativ avdelning för vidare vård, antingen en 

intensivvårdsavdelning eller en postoperativ avdelning beroende på vårdbehovet. 

Årligen inkommer Lex Maria anmälningar till följd av bristande kommunikation, 

vilket beskrivs som en av de vanligast rapporterade händelserna (IVO, 2014). World 

Health Organization (WHO, 2007) förespråkar därför användandet av ett 

standardiserat kommunikationsverktyg vid överrapportering av patienter. I detta 

magisterarbete har vi valt att sammanställa och beskriva betydelsen av att använda 

kommunikationsverktyg vid överrapportering från operation till en postoperativ 

avdelning, en kontext som vi själva kommer att arbeta inom.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Kommunikation inom hälso- och sjukvård 

Begreppet kommunikation har sitt ursprung i det latinska communicare eller 

communicatio som betyder gemenskap eller ömsesidigt utbyte (Sharp, 2012). Inom 

hälso- och sjukvården är kommunikation en viktig del i det dagliga arbetet. 

Kommunikationen kan ses som ett verktyg för att kunna bedriva en god vård för 

patienten (Magnusson, 2014; Baggens & Sandén, 2009). Förutsättningen för att en 

god hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas är att kommunikationen fungerar. Dels 

mellan vårdgivaren och patienten och dess anhöriga och dels mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Målet med kommunikationen bör vara att bemöta patienten 

och dess anhöriga, förstå patientens behov samt lära känna patienten för att kunna 

förstå patientens behov och utefter det kunna bedriva en god hälso- och sjukvård 
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(Magnusson, 2014). Kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal är 

oftast tidspressad vilket gör att den behöver vara kort och koncist (Baggens & 

Sandén, 2009). Vad som kommuniceras mellan anestesisjuksköterskan och 

sjuksköterskan på den postoperativa avdelningen har stor betydelse för patientens 

fortsatta vård. För att främja kommunikationen mellan anestesisjuksköterskan och 

sjuksköterskan på den postoperativa avdelningen kan ett kommunikationsverktyg 

användas för att rapporten ska bli effektiv och att all relevant information kring 

patienten överrapporteras (Wallin & Thor, 2008). 

 

2.2 Kommunikationsverktyg vid överrapportering 

Ett kommunikationsverktyg beskrivs som en strukturerad mall för rapportering 

mellan hälso- och sjukvårdspersonalen. Den strukturerade mallen innehåller 

information kring demografiska patientdata, sjukdomshistorik, konsultationer, 

provsvar, undersökningar och ordinationer (Reiley och Stengrevics, 1989). Ett 

kommunikationsverktyg är ett verktyg som finns till för att överrapportera 

information kring patienten på ett effektivt och kortfattat sätt för att få med viktiga 

detaljer kring patienten och dess vård (Curry-Narayan, 2013). Sharp (2012) 

beskriver en checklista som en form av kommunikationsverktyg, ett verktyg för att 

se följsamheten till de rutiner som finns vid överrapportering (ibid). Således är ett 

kommunikationsverktyg är en mall eller checklista, som kan användas vid 

överrapportering för att kunna överföra relevant information kring patienten och på 

så sätt minimera risken för att viktig information ska komma att förloras (SKL, 

2019). Även Segall et al. (2012) beskriver att ett kommunikationsverktyg kan 

handla om en checklista med information som ska överlämnas i den postoperativa 

rapporten. De lyfter också att ett protokoll och kontrollistor för 

informationsöverföring kan benämnas som kommunikationsverktyg (ibid.). 

 

Överrapportering innebär ett kommunikationstillfälle där informationsbyte sker 

mellan vårdpersonal. Inom hälso- och sjukvården används då 

kommunikationsverktyg för att standardisera överrapporteringen mellan 

vårdpersonalen. (Fenton, 2006; Socialstyrelsen, 2016), vilket kan ske såväl 

skriftligt som verbalt (Sharp, 2012). När hälso- och sjukvårdspersonal ska utbyta 
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information finns det risk att informationen blir fel eller förvriden, vilket kan leda 

till en ofullständig rapport och en risk för patienten (Wallin & Thor, 2008). För att 

då öka kvalitén i överrapporteringen och minska risken för fel används 

kommunikationsverktyg för att skapa struktur i överrapporteringen 

(Socialstyrelsen, 2016). Avsikten med användandet av kommunikationsverktyg vid 

överrapportering är enligt Öhrn (2018) att informationen lättare ska kunna 

förmedlas samt att det ska bli lättare för mottagaren att uppfatta informationen och 

därmed minska risken för misstolkningar. Risken för att missförstånd i samband 

med överrapportering minskar ifall informationen är fullständig, korrekt, 

avgränsad och kommer i rätt följd vilket ett kommunikationsverktyg hjälper till 

med (ibid.). Således är ett kommunikationsverktyg inom hälso- och sjukvården ett 

verktyg som kan vara utformat på olika sätt med syfte att hjälpa personalen att 

överföra relevant information kring patienten till nästa vårdgivare (Segall et al., 

2012). 

 

2.3 Anestesisjuksköterskans roll 

Anestesisjuksköterskans arbetsområde är brett och innefattar arbetsuppgifter som 

är specifika för en sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi. 

Arbetsuppgifterna för en anestesisjuksköterska innefatta bland annat att etablera 

och hålla fria luftvägar, utföra anestesi utifrån patienten och operationens 

förutsättningar, övervaka, observera samt handla och prioritera vid akuta 

situationer. Förutom det medicinska ansvaret så har anestesisjuksköterskan även ett 

ansvar i att dokumentera, skapa tillit och förtroende för patienten och närstående 

samt att vara en del i det postoperativa överlämnandet av patienten (Gran Bruun, 

2013). Anestesisjuksköterskan ska delta och följa med i forsknings- och 

utvecklingsarbete samt följa etiska koder, kompetensbeskrivningar och lagar. 

Omvårdnadsarbetet ska vara byggt på evidens och bygga på patientens behov och 

önskningar (Lindwall & von Post, 2008). Enligt Riksföreningen för anestesi- och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening (2012) har anestesisjuksköterskan 

sex kärnkompetenser för sin profession, varav samverkan i team samt säker vård 

och informatik är två av de beskrivna. Kompetensbeskrivningen beskriver att 
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anestesisjuksköterskan förväntas kunna kommunicera och arbeta med alla 

professioner för att öka patientens säkerhet och vårdkvalité. 

Det perioperativa vårdförloppet innefattar den pre- intra och postoperativa fasen 

och beskrivs som en process som följer patienten genom de olika faserna. 

Anestesisjuksköterskan har en central del i det perioperativa vårdandet (Lindwall 

& von Post, 2008), där det ingår att planera inför den postoperativa vården 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 

2012). För en patient är ofta en operation en stor och omvälvande händelse och för 

många även livsnödvändig. Därefter överrapporteras patienten till en postoperativ 

avdelning för fortsatt vård. Beroende på vårdens kvalité och hälso- och 

sjukvårdspersonalens utförande kan det leda till såväl positiva som negativa 

fysiologiska och psykiska följder för patientens framtida vård. Därför är det av vikt 

att det som görs pre- och intraoperativt följer med patienten postoperativt genom 

överrapportering och dokumentation (Costa, 2001). WHO (2007) förespråkar 

därför användandet av kommunikationsverktyg vid överrapportering till 

postoperativ avdelning. 

 

2.4 Postoperativ avdelning 

Efter avslutad operation och anestesi överflyttas patienten till en postoperativ 

avdelning för att där få vidare postoperativ vård (Eklund, Westermark, Wåhlin, 

1991). Redan under Florence Nightingales tid fanns det ett behov av en specifik 

avdelning dit patienten kunde överflyttas efter avslutad operation. Hon beskrev att 

patienten skulle få komma till ett rum med rena sängkläder i närheten av 

operationsavdelningen. Idag finns det postoperativa avdelningar i anslutning till 

operationsavdelningarna, dit patienterna överflyttas efter avslutad operation och 

anestesi (Hatfield & Tronson, 2009). I samband med den medicinska utvecklingen 

och samhällets höjda krav på en allt mer avancerad sjukvård öppnades år 1957 den 

första intensivvårdsavdelningen i USA. Dit kom patienter som behövde extra 

övervakning och en intensiv behandlingsplan. Definitionen av dagens 

intensivvårdspatient är att de är i behov av extra övervakning relaterat till svikt av 

vitala funktioner i det akuta skedet, under förutsättning att svikten är temporär eller 

terapeutiskt undanröjbar (Eklund, Westermark & Wålin, 1991). Således överflyttas 
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patienten postoperativt till antingen en postoperativ avdelning eller en 

intensivvårdsavdelning beroende på patientens vårdbehov (Segall et al., 2012). 

 

2.4.1 Anestesisjuksköterskans överrapportering till postoperativ avdelning 

En viss klyfta mellan anestesisjuksköterskan från operationsavdelningen och 

sjuksköterskan på den postoperativa avdelningen eller intensivvårdsavdelningen 

kan förekomma då det är skillnad i kompetens, olika fokusområden, olika miljöer 

samt olika sätt att kommunicera på kring patienten (Häggström, Asplund & 

Kristiansen, 2009). På den postoperativa avdelningen såväl som på 

intensivvårdsavdelningen arbetar sjuksköterskorna med flera uppgifter samtidigt, 

vilket har visat vara en bidragande faktor till att kvalitén på rapporten från 

anestesisjuksköterskan blir försämrad. Detta har i sin tur visats ligga till grund för 

att patientens vårdkvalité blir försämrad och risken för att patienten får någon form 

av komplikation ökar (Segall, et al 2012). 

 

Rutinen för anestesisjuksköterskans överrapportering till den postoperativa 

avdelningen eller intensivvårdsavdelningen kan se olika ut beroende på vilket 

sjukhus det sker. Enligt Valeberg (2013) ska anestesipersonalen lämna 

anestesijournal samt ge muntlig rapport till tjänstgörande sjuksköterska på den 

postoperativa avdelningen eller intensivvårdsavdelningen efter avslutad operation 

(ibid.). Rapporten från anestesisjuksköterskan bör innehålla information kring 

patientens identitet, tidigare sjukdomar, genomgången kirurgi, anestesimetod, 

vätskebehandling, vitalparametrar, blodförlust, komplikationer samt fortsatt 

planerad vård. Rapporten bör inte innehålla information som inte finns nerskrivet i 

journalen (Hatfield & Tronson, 2009; Valeberg, 2013). Anestesisjuksköterskan 

behöver också förvissa sig om att sjuksköterskan som tar över patientansvaret har 

tillräcklig kunskap och erfarenhet kring anestesi och postoperativ vård och därmed 

förstår konsekvenserna av det patienten har varit med om (Valeberg, 2013). 
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3 Teoretisk referensram 

Vårdvetenskapen utgår från det etiska patientperspektivet som kan beskrivas och 

förstås genom begreppen livsvärld, lidande, välbefinnande, subjektiv kropp och 

vårdrelation. Ett etiskt patientperspektiv ska ligga till grund för all hälso- och 

sjukvård genom att se till patientens integritet och värdighet. Patienten ska ses som 

en tillgång och expert inom sig själv och sin vilja. Livsvärld är således ett centralt 

begrepp inom vårdvetenskapen och handlar om människans unika uppfattning av sin 

värld, exempelvis sitt lidande (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Ett lidande kan uppstå i samband med brister i överrapporteringen mellan 

anestesipersonalen och postoperativ avdelning dit patienten överflyttas efter 

avslutad operation, vilket kan benämnas som ett vårdlidande. Då kommunikationen 

är en central del i överrapporteringen ses Berlos (1960) kommunikationsteori som 

en viktig del i den teoretiska referensramen. 

 

3.1 Berlos kommunikationsteori 

David Berlo har utvecklat kommunikationsmodellen ”The process of 

Communication” som bygger på att kommunikationsprocessen är uppdelad i 

sändare, meddelande, kanal och mottagare för att få ett helhetsperspektiv på 

kommunikationen. Utifrån sändarens erfarenhet, sociala struktur, normer och 

kunskap kodas meddelandet som sedan sänds till mottagaren som avkodar 

meddelandet med sina sinnen baserat på erfarenhet, sociala struktur, normer och 

kunskap. Sändarens bild av mottagaren utifrån sin egen självbild och bilden som 

mottagaren ger påverkar meddelandet och sättet att lämna det på. 

Kommunikationsbeteendet, dvs. kroppsspråk, normer och attityder påverkas av 

mottagarens förväntningar på sändaren och dess självbild. En förutsättning för 

kommunikationen är att det finns en relation mellan sändare och mottagare och att 

vi påverkar varandra. I det sociala sammanhanget finns förväntningar och normer 

som gör att sändaren måste fundera på vem mottagaren av meddelandet är och vad 

budskapet är med framförandet. Tid, rum och intresset av samtalet spelar in på 

kommunikationen. Vilken betydelse gester och ordval har för mottagaren spelar 

också roll (Berlo, 1960). 
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3.2 Vårdlidande som vårdvetenskapligt begrepp 

Lidandet beskrivs som en subjektiv upplevelse som en del av livet utan att uppfylla 

något specifikt syfte (Eriksson, 2005). Att lida beskrivs som något negativt och ont 

(Eriksson, 1994). Lidande kan ses som en erfarenhet som en människa genomlider 

som upplevs på olika sätt av olika människor (Kirkevold, 2008). Den som blivit 

drabbad av ett lidande strävar alltid efter att lindra lidandet, vilket kan ses som en 

kamp mot det onda. Lidande finns i olika former; livslidande, vårdlidande och 

sjukdomslidande (Eriksson, 1994). 

 

I samband med kontakt med hälso- och sjukvård kan patienten känna sig kränkt 

vilket skapar ett vårdlidande. Genom kränkning fråntas patienten möjligheten till att 

vara människa i sin helhet. Kränkning inom hälso- och sjukvård kan handla om 

utebliven vård, fördömelse, straff, minskad känsla av egenvärde eller maktutövning. 

Utebliven vård betyder att hälso- och sjukvårdspersonalen inte kunnat se och 

bedöma behovet hos patienten. Vanligaste orsaken till vårdlidande är omedvetet 

agerande, brist på reflektion och kunskap. Fördömelse och straff innebär att hälso- 

och sjukvårdspersonalen tror sig veta vad som är bäst för patienten. Patienten kan 

också känna ett lidande i relation till att inte passa in i ramarna för hur en patient 

borde vara. Straff kan visas genom att ignorera och nonchalera patienten. Minskad 

känsla av egenvärde innebär att patienten känner ett lidande i samband med 

kränkning av hälso- och sjukvårdspersonal i samband med vård eller utebliven vård 

(Eriksson, 1994). Anestesisjuksköterskan behöver ge betydande information till 

patienten och förbereda patienten på vad som komma skall. Det är av vikt att 

anestesisjuksköterskan förstår de biverkningar som anestesin ger och att patienten 

efter avslutad anestesi kan ha svårt att förmedla sig på grund av tillståndet (Rang, 

Ritter, Flower, Henderson, 2015). Maktutövning i sin tur innebär att patienten 

fråntas sin frihet, sin autonomi då patienten tvingas till handlingar som inte är 

självvalda. Alla människor har ett lika värde och värdighet, detta innebär också att 

alla har sin egen uppfattning av vad det innebär (Eriksson, 1994). En god vård kan i 

motsats beskrivas som att sjuksköterskan möter varje enskild individ på ett 

professionellt sätt och reflekterar kring vården av patienten, genom att lyssna, 
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känna, tänka och förstå. Genom att se patientens behov kan sjuksköterskan skapa 

goda förutsättningar för att minska ett vårdlidande (Arman, Dahlberg & Ekeberg, 

2015).  Ett lidande kan inte alltid elimineras men personalen ska alltid försöka lindra 

det. Inom hälso- och sjukvården kan det vara svårt att komma ihåg individen bakom 

patienten och dess behov och önskningar och då enbart följa de rutiner som finns. 

Anestesisjuksköterskan ska kunna använda sina kunskaper och erfarenheter för att 

kunna åstadkomma ett välbefinnande hos patienten och minimera risken för att 

skapa ett vårdlidande (Dahlberg et al., 2003).  Det är patientens egna upplevelser av 

att utsättas för felaktig vård eller utebliven vård som är av betydelse. Att patientens 

utsätts för ett lidande genom felaktig eller utebliven vård kan bero på bristande 

förmåga hos vårdpersonalen att se och bedöma patientens behov. Det kan vara svårt 

att eliminera lidandet, men riktningen ska alltid vara att försöka lindra. Utveckling 

av vårdkulturen och vårdmiljön kan ge upphov till att lidande lindras. I och med 

utvecklingen inom vården, förändrades även synen på överrapporteringen av 

patienter till postoperativa enheter. När patienten kommer till en vårdenhet behöver 

patienten känna sig välkommen, välinformerad och delaktig i sin våd (Eriksson, 

2005). Det är inte alltid patienten upplever sig helt vakna när de kommer till den 

postoperativa avdelningen. Med hjälp av ett kommunikationsverktyg kan 

anestesisjuksköterskan skapa en helhetssyn av patienten och överrapportera relevant 

patientinformation som är viktigt utifrån dennes sjukdom och unika behov (Segall et 

al., 2012).  

 

4 Problemformulering 

Bristande kommunikation mellan personalen i vården är en av de vanligaste 

orsakerna till de skador och avvikelserapporter som årligen uppstår inom hälso- och 

sjukvården. Att inte överlämna all information till den mottagande sjuksköterskan 

vid överrapportering medföra stora risker och ett lidande för patienten. Till följd av 

den bristande kommunikation mellan vårdpersonalen har konsekvenser som 

felbehandlingar visats hos patienter. Det är viktigt att patienten får den vård och 

behandling som patienten behöver för att minska risken att ett lidande ska uppstå 

eller lindra ett befintligt lidande. Inom anestesi- och intensivvård sker 

överrapportering flera gånger per dag, inte minst mellan operation och den 
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postoperativa avdelningen. Vid ett överrapporteringstillfälle finns risk att 

information missförstås eller att all information inte överlämnas vilket kan påverka 

patientens framtida vård och därmed öka risken för vårdlidande. Efter en operation 

och anestesi är det inte alltid patienten känner sig helt vaken när de anländer till den 

postoperativa avdelningen, vilket medför att patienten inte alltid kan förmedla sina 

behov, utan det förväntas att anestesisjuksköterskan ska uppmärksamma dem. 

Eftersom World Health Organization (WHO) förespråkar användandet av 

kommunikationsverktyg finns det skäl att ta reda på betydelsen av att använda ett 

kommunikationsverktyg vid överrapportering. 

 

5 Syfte 

Syftet var att beskriva betydelsen av att använda kommunikationsverktyg vid 

överrapportering från anestesipersonal till postoperativ avdelning. 

 

6 Metod 

6.1 Design  

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med en kvantitativ ansats, 

vilket enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) innebär en sammanställning av 

befintliga kvantitativa artiklar baserat på en specifik forskningsfråga. Avsikten med 

en litteraturstudie är att identifiera, värdera samt syntetisera relevant forskning inom 

området. Denna typ av forskning är bra för att hålla sig själv och sin verksamhet 

uppdaterad på den senaste forskningen. För att studien ska ha ett högt evidensvärde 

är det av vikt att granska artiklarna med noggrannhet för att utesluta partiskhet och 

använda sig av originalartiklar. Det är även av vikt att följa alla steg för en 

systematisk litteraturstudie, annars kan resultatet bli felvisande (ibid.).  

 

6.2 Urval 

Första steget i den systematiska litteraturstudien var att bryta ner syftet till begrepp 

och nyckelord (tabell 1). Genom att ha tydliga begrepp skapas bättre förutsättningar 
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för att hitta relevanta studier som besvarar studiens syfte (SBU, 2017; Bettany-

Saltikov & McSherrys, 2016). Till detta togs PICO-modellen till hjälp. 

Komponenterna i PICO står för: P (Population) – befolkningen/ gruppen som 

undersöks, I (Intervention) – åtgärd eller behandling, C (Comperative intervention) 

– Kontrollgrupp, O (Outcome) – Resultatet på frågeställningen (ibid.) (tabell 1.). 

 

Tabell 1. PICO-modell. Identifierade begrepp/ nyckelord. 

Population Anestesipersonal  

Intervention Kommunikationsverktyg vid överrapportering till den 

postoperativa-/ intensivvårdsavdelning 

Control Ingen kontrollgrupp 

Outcome Betydelsen av att använda ett kommunikationsverktyg 

6.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Med fortsatt stöd av PICO-modellen utformades inklusions- och exklusionskriterier 

för att hitta relevanta artiklar som kunde besvara studiens syfte. Bettany-Saltikov 

och McSherry (2016) menar att inklusions- och exklusionskriterierna behöver vara 

definierade innan sökningsarbetet påbörjas för att artikelsökningen ska kunna bli så 

preciserad som möjligt (ibid.). Inklusions- och exklusionskriterier styrs av 

problemformulering och syfte enligt Friberg (2012). Forskningsfrågan bröts ner till 

PICOT (tabell 2). PICOT innehåller samma delar som PICO, fast med utökning av 

T, (Type of study), som står för vilken forskningsdesign som inkluderats (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016.). Kvantitativa artiklar med deduktiv ansats valdes 

eftersom att vi ville utvärdera betydelsen av att använda ett kommunikationsverktyg 

vid överrapportering. Deduktiv ansats innebär studier som är byggda på en hypotes 

som genom empirisk undersökning prövats (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier för artiklar enligt PICO  

PICOT Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Population Anestesisjuksköterskor 

Anestesiologer 

Övrig vårdpersonal 

Intervention Kommunikationsverktyg vid 

överrapportering till vårdpersonal 

på den postoperativa-/ 

intensivvårdsavdelningen 

Överrapportering till 

andra avdelningar 

Comperative 

group 

Ingen kontrollgrupp - 

Outcome Betydelsen av att använda ett 

kommunikationsverktyg 

 

Type of study Kvantitativa studier 

Engelskt språk 

Peer - reviewed 

Artiklar> 10 år 

 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var således att de handlade om 

anestesipersonalens perspektiv dvs. anestesisjuksköterskan och anestesiologen som 

avger rapport, därför exkluderades övrig vårdpersonal. Artiklarna skulle innefatta 

överrapportering till den postoperativa-/ intensivvårdsavdelningen, därmed 

exkluderades artiklar som handlade om överrapporteringen till andra avdelningar, t 

ex. allmänna vårdavdelningar. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009 

och 2019 för att vara så aktuell forskning som möjligt och således kunna appliceras 

på dagens hälso- och sjukvård samt peer-reviewed, vilket innebär att de granskats av 

andra forskare och experter inom området före publicering (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). De skulle även vara primärpublikationer, utgivna i 

vårdvetenskapliga tidskrifter samt publicerade på engelska. Artiklarna som 

inkluderades skulle således besvara studiens syfte, betydelsen av att använda 

kommunikationsverktyg, utifrån anestesipersonalens perspektiv. 
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6.3 Datainsamling 

Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ska databaser som är relevanta för 

syftet användas. Därför har författarna använt databaserna Pubmed och Cinahl för 

datainsamlingen eftersom Pubmed innehåller artiklar inom medicin och omvårdnad. 

Cinahl innehåller artiklar kring omvårdnad (Kristensson, 2016). Polit och Beck 

(2016) menar att Cinahl är en användbar databas när det kommer till 

sjuksköterskerelaterad forskning, men även Pubmed som innehåller både 

omvårdnad och medicin.  

Fritextsökning genomfördes i databaserna för att skapa en bild över tillgängliga 

artiklar kring valt problemområde. En fritextsökning innebär att söka på ett eller 

flera ord i sökrutan på databasen. Resultatet av sökningen blir då brett och träffarna 

innefattar sökorden i exempelvis titeln. På så sätt kan ny forskning hittas som ännu 

inte blivit indexerade (Karlsson, 2012). 

 

6.3.1 Sökstrategi  

Enligt SBU (2017) är en bra sökstrategi en förutsättning för att hitta så många 

relevanta artiklar som möjligt kopplat till studiens syfte. Därför skaffade sig 

författarna kunskap om hur en strukturerad litteratursökning skulle genomföras 

genom att läsa relevant litteratur. Därefter skapades en sökstrategi utifrån PICOT-

metoden i enlighet med Bettany- Saltikov och McSherry (2016). Syftet bröts ner i 

block som ingår i PICO, vilket i sin tur ledde till utformandet av relevanta sökord. 

Sökord som kom fram var följande: nurse anesthetists, anesthesiologists, intensive 

care units, communication, patient handoff som placerades i en blocksökning (tabell 

3). 
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Tabell 3. Blocksökning enligt PICOT. 

Population 

 

 Intervention 

 

 Control  Outcome 

 

Anestesisjuk-

sköterskor 

Anestesiologer 

 Kommunikations-

verktyg vid 

överrapportering 

av patient till den 

postoperativa-

/intensivvårdsavd

elningen 

 

  

---- 

 Betydelsen av 

kommunikations- 

verktyg vid 

överrapportering 

Fritext: 

Certified 

Registered Nurse 

Anesthetist, 

Anaesthetist* 

 

 Fritext: 

Communication 

Intensive care 

unit* 

Post anesthesia 

care unit 

   Fritext: 

Handoffs 

Handover 

OR AND OR AND  AND OR 

Indexeringsord:  

Nurse 

Anesthetists, 

Anesthesiologists 

 

 Indexerings- 

ord:  

Communication, 

Checklists 

Postoperative 

care, 

Post Anesthesia 

Care Units 

   Indexeringsord: 

Hand off (Patient 

safety) (Cinahl),  

Patient handoff 

(Pubmed) 

 

En sökstrategi bygger på både fritextsökning och databasens ämnesord, 

indexeringsord eller thesaurus. Indexeringsord klassificerar och beskriver 

innehållet i en artikel (SBU, 2017). Varje databas har en egen klassificering av 

artiklarna och indexeringsorden är inte identiska i de olika databaser. I Cinahl 

användes Subject Headings, som enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

används för att sökningarna ska vara korrekt utförda och således öka 

trovärdigheten. I Pubmed användes MeSH-termer som motsvarighet. Genom 

kombinationen av både fritextsökning och indexeringsord möjliggjordes en 

begränsning av sökningen, samtidigt som författarna inte gick miste om ny 

forskning.   
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Sökningen genomfördes i flertalet omgångar i de valda databaserna Pubmed och 

Cinahl. För att inte riskera att missa några artiklar valde författarna även att söka i 

SweMed+, ytterligare en databas som innehåller omvårdnadsartiklar. Sökningen 

ledde dock inte till några användbara artiklar som besvarade studiens syfte. 

Booleska operatorn OR och AND användes på flera olika sätt för att avgränsa samt 

bredda författarnas sökning. Detta i enlighet med vad som beskrivs av Statens 

beredning för medicinska utvärderingar (SBU, 2017).   

 

Blocket population söktes och kombinerades med olika synonymer och ämnesord. 

Därefter kombinerades även blocket intervention och outcome med Booleska 

operatorn OR och AND. Inom blocket användes Booleska operatorn OR och 

mellan blocken används AND. Ytterligare sökord lades till eller plockades bort för 

att antingen bredda eller snäva av sökningen. På slutet av vissa ord lades en 

asterisk (*), en trunkering, för att hitta ord med varierande ändelser. Initialt gjordes 

sökningar utan någon begränsning. När träffarna blev hanterbara för vidare 

granskning av titlar och abstrakt, valde författarna att då begränsa sökningen till 

engelsk publikation, peer- reviwed samt att artiklarna inte var äldre än 10 år. 

Först lästes titlarna igenom på de träffar som uppkom av sökningen, de som inte 

var relevanta för syftet exkluderades. Därefter lästes abstrakt igenom för att på så 

vis kunna få en snabb inblick i vad artikeln handlade om och då kunna filtrera bort 

artiklar som inte besvarade studiens syfte. Slutligen lästes kvarvarande artiklar i 

fulltext för att säkerställa att de svarade på denna litteraturstudiens syfte. Slutligen 

hittades elva artiklar som besvarade studiens syfte (Bilaga 3). 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Efter framtagandet av artiklar som besvarade studiens syfte genomfördes en 

kvalitetsgranskning av samtliga artiklar (Bilaga 5). Syftet med 

kvalitetsgranskningen är att hitta eventuella fel som kan ha påverkat eller förvrängt 

artikelns resultat, så kallat bias. För att kvalitetsgranska en artikel kan en 

granskningsmall användas som stöd (SBU, 2017). I enlighet med Bettany-Saltikov 

och McSherry (2016) valde författarna att använda Caldwell, Henshaw och Taylors 

(2010) kvalitetsgranskningsmall. Granskningsmallen utgår från 18 frågor där varje 
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fråga ger poäng enligt följande; nej (0 poäng), delvis (1 poäng) samt ja (2 poäng). 

Poängen sätts sedan samman för att få en total poängsumma för artikeln och dess 

kvalitet (ibid.). Bettany-Saltikov och McSherry (2016) menar att det är viktigt att 

redan innan granskningen sätta upp en gräns för artiklar som exkluderas utifrån 

poäng av kvalitet. Artiklar som fick minst 26 poäng av 36 möjliga enligt 

kvalitetsgranskningen inkluderades i studien på rekommendation av Bettany-

Saltikov och McSherry (2016). Totalt var det elva artiklar som utifrån 

datainsamlingen skulle kvalitetsgranskas. Först kvalitetsgranskades artiklarna av 

författarna var för sig, därefter diskuterades granskningarna och beslut togs kring 

vilka artiklar som skulle inkluderas i studien. Samtliga artiklar som 

kvalitetsgranskades fick 28 poäng eller mer, således kunde alla inkluderas till 

studiens resultat.  

 

6.5 Dataextraktion 

Dataanalysen och dataextraktionen beskrivs enligt Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016) som den mest utmanande delen i metoden och är viktig för att samla ihop all 

relevant information som svarar till litteraturstudiens syfte. Författarna till 

litteraturstudien fick gå tillbaka till de elva primära artiklar som valdes, för att 

granska och standardiserat plocka ut relevant data ur artiklarnas resultat. Detta 

gjordes initialt av författarna var för sig för att sedan gå igenom dataextraktionen 

gemensamt. En dataextraktions-formulär upprättades baserad på PICO (tabell 1). 

Detta är en process som beskrivs av Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Data 

som extraherades hade som avsikt att svara på litteraturstudiens fråga: betydelsen av 

att använda kommunikationsverktyg vid överrapportering från operation till 

postoperativ avdelning. Information samlades utifrån PICO-komponenterna med 

betoning på outcome, betydelsen av att använda ett kommunikationsverktyg. 

Genom att använda en dataextraktionsmall standardiseras denna process och 

validiteten ökar (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Mallen som använts 

återfinns i bilaga (Bilaga 5).  
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6.6 Dataanalys 

När all data var extraherad genomförde författarna tillsammans en syntetisering för 

att hitta likheter och olikheter i den extraherade texten. För att möjliggöra detta var 

det några frågor som författarna ställde sig: Är resultatet tillräckligt lika? Finns det 

några särskilda trender och tema? Pekar resultatet åt ett visst håll, eller flera håll? 

Författarna syntetiserade och sammanställa den extraherade data för att kunna 

besvara litteraturstudiens syfte och få ett resultat. Ur syntetiseringen framkom 

kategorier som sammanfattade artiklarnas gemensamma nämnare (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). Litteraturstudiens resultat bygger på denna syntetisering och 

redovisas i löpande text under lämplig kategori för att tydliggöra data som är 

samstämmig med varandra.  Bettany- Saltikow och McSherry (2016) föreslår även 

en redovisning av resultatet i en tabell. En resultatmatris utformades för att redovisa 

de olika variabler som framkom ur analysen (tabell 4). 

Tabell 4. Resultatmatris 

Artikelnummer Likheter Kategorier 

#10 Tiden för överrapportering ökade  

Förändrad tid för  

överrapportering 

 
#1, #11, #7, #3 Tiden för överrapportering minskade 

#11, #7, #4, #5 Minskat antal fel i rapporten 

Minskad 

informationsförlust 

#1, #4, #2, #9, 

#8, #3, #5 

Lättare att komma ihåg detaljer kring 

patienten  

#6 Minskat antal mellanhänder 

#11 
Ökad möjlighet för samtliga 

teammedlemmar att vara delaktiga 
 

Förändringar i 

teamet 
#11 Förbättringar i teamets samarbete 

#5, #10 Svårigheter med rutinförändringar  
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7 Etiskt övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska ett etiskt övervägande göras före en 

systematisk litteraturstudie påbörjas. Författarna genomförde en etisk 

egengranskning utifrån Etikkommittén Sydost (2014) mall för etisk egengranskning 

(Bilaga 1). Studien avser inte att behandla känsliga personuppgifter, fysiska 

ingrepp, att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna, att använda biologiskt material 

etc. Frivilligheten kan inte ifrågasättas i studien och den förväntas inte att publiceras 

i en vetenskaplig tidskrift. Det etiska övervägandet innebär således att vi svarat nej 

på fråga 1–6, därför behövs det ingen rådgivning för etisk granskning. 

 

Studien genomfördes med hänsyn till gällande forskningsetiska principer. 

Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver de gällande riktlinjerna för medicinsk 

forskning som informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

nyttjandekravet (ibid.). Då det är ett återkommande problem att avvikelserapporter 

och Lex Maria anmälningar inkommer relaterat till kommunikationsbrist ansåg 

författarna att ny kunskap inom området skulle vara till nytta för den enskilda 

individen samt hälso- och sjukvårdens utveckling. 

 

Författarna har i denna studie hela tiden försökt att hålla ett neutralt förhållningssätt 

till studien. Ingen data har förvrängts, undanhållits eller manipulerats. I enlighet 

med Forsberg och Wengström (2013) har resultatet i studien redovisats enligt 

sanningen och både positiva och negativa aspekter har redovisats. Således har inga 

resultat uteslutits för att gynna studiens resultat (ibid.).  

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att studier som inkluderas ska ha någon 

form av etiskt övervägande redovisat eller ett tillstånd från en etisk kommité (ibid.). 

Av de elva artiklar som inkluderades i studiens resultat hade sex av artiklarna någon 

form av etiskt övervägande, vilket innebär att fem av artiklarna inte hade det. Efter 

diskussion mellan författarna där ingen risk att artiklarna kunde härledas till någon 

etisk brist kunde hittas inkluderades de fem artiklarna ändå då de svarade på 

studiens syfte, att beskriva kommunikationsverktygets inverkan på 

anestesipersonalens överrapportering av patienter postoperativt.  
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8 Resultat 

Denna litteraturstudies resultat bygger på resultatet från elva stycken artiklar med 

deduktiv ansats. Artiklarna beskriver betydelsen av att använda ett 

kommunikationsverktyg vid överrapportering mellan anestesipersonalen och 

postoperativ avdelning, utifrån anestesipersonalens perspektiv. Studierna som 

inkluderats är genomförda i USA, Australien, Storbritannien och Tyskland. Efter 

dataanalysen framkom tre kategorier; Förändrad tid för överrapportering, Minskad 

informationsförlust och förändringar i teamet. 

 

8.1 Förändrad tid för överrapportering 

Flertalet av studierna tar upp den förändrade tiden för överrapportering, i en del 

studier ökade tiden och i en del studier minskade tiden. Krimminger, Sona, Thomas-

Horton och Schallom (2018) beskrev att rapportens längd innan införandet av något 

kommunikationsverktyg kunde variera mellan fyra och 41 minuter.  

Det rådde delade meningar kring om kommunikationsverktyget hade en betydande 

roll i den förändrade tiden för överrapportering. Flera av studierna visade på att 

tiden för överrapportering ökade (Dixon, Stagg, Wehbe-Janek, Jo, Culp & Shake, 

2015; Salzweld et al., 2013) vilket kunde beskrivas utifrån att fler detaljer kring 

patienten och dess framtida vård inkluderades i rapporten och därmed tog upp mer 

tid (Dixon, Stagg, Wehbe-Janek, Jo, Culp & Shake, 2015). Att tiden för 

överrapporteringen ökade var något som kunde ses som ekonomiskt negativt trots 

att tiden för överrapporteringen tycktes vara relativt kort. Den ökade tiden kan ur en 

positiv synvinkel ses som ett tecken på ökad överföring av patientinformation och 

därmed en förbättring av patientens vård (Salzwedel et al., 2013). 

 

Det fanns även studier som menade att tiden för överrapportering minskade efter 

införandet av ett kommunikationsverktyg (Robins & Feng, 2015; Nagpal et al., 

2013). Att tiden minskade i samband med användandet av kommunikationsverktyg 

kunde härledas till ett mer effektivt sätt att rapportera på (Nagpal et al., 2013). Även 

Dixon, Stagg, Wehbe-Janek, Jo, Culp och Shakes (2015) studie visar att 

anestesipersonalens rapport blev tydligare och mer strukturerad vilket gjorde att den 
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också blev tidseffektiv. Något som Salzwedel et al (2013) upptäckte i sin studie var 

att kontrollen av infarter och utfarter var något som sågs som tidskrävande och 

oviktigt trots införandet av ett kommunikationsverktyg. 

 

8.2 Minskad informationsförlust 

Efter införandet av kommunikationsverktyg vid överrapportering sågs det att antalet 

fel i rapporten minskade, anestesipersonalen ansåg att det var lättare att komma ihåg 

detaljer kring patienten samt att antalet mellanhänder vid rapporten minskade. 

Före införandet av kommunikationsverktyg fanns det många moment som störde 

överrapporteringen från anestesipersonalen till den postoperativa-

/intensivvårdsavdelningen (Nagpal et al., 2013; Chen, Wright, Smith, Jaggers & 

Mistry, 2011). Larm, frågor kring andra patienter som överförts tidigare under 

dagen etc. uppgavs som störande moment vilket gjorde att rapporten blev bristfällig 

och informationsförlusten ökade (Chen, Wright, Smith, Jaggers & Mistry, 2011). I 

Krimminger, Sona, Thomas-Horton och Schalloms (2018) studie visade det sig att 

överrapporteringen ofta blev störd då flertalet aktiviteter pågick samtidigt som 

anestesipersonalen lämnade rapport. Innan implementeringen av ett 

kommunikationsverktyg var den bristande kommunikationen relaterad till en ökad 

frekvens av fel i rapporten (Nagpal et al., 2013). I Bruno och Guimonds (2017) 

studie visade det sig att relevant medicinsk information kring patienten ofta var 

bristfällig i den rapport som anestesipersonalen gav. Nagpals et al (2013) och 

Lamberts (2018) studie visar på att den postoperativa överrapporteringen ofta var 

bristfällig eftersom anestesipersonalen rapporterade utefter sin egen mall på sitt eget 

sätt, detta ledde till en ökad informationsförlust. 

 

Genom införandet av kommunikationsverktyg minimerades variationen i hur 

anestesipersonalen överrapporterade patienten till den postoperativa avdelningen 

och antalet fel i rapporten minskade (Wright, 2005; Nagpal et al., 2013). Flera 

studier visar på en signifikant ökning av rapportens kvalité samt att 

informationsförlusten minskade i samband med överrapportering till den 

postoperativa avdelningen vid användandet av kommunikationsverktyg (Lambert, 

2018; Krimminger, Sona, Thomas-Horton & Schallom, 2018; Wright, 2005; Robins 
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& Feng, 2015; Salzwedel et al., 2013; Nagpal et al., 2013; Kitney et al., 2017; 

Bruno & Guimond, 2017; Moon, Gonzales, Woods & Fox, 2016). 

Genom användandet av kommunikationsverktyg vid överrapportering ansåg 

anestesipersonalen att det var lättare att komma ihåg detaljer kring patienten, att 

hålla sig kortfattad samt att rapporten var omfattande och pålitlig (Wright, 2005; 

Kitney et al., 2017; Lambert, 2018; Bruno & Guimond, 2017; Robins & Feng, 

2015). Förbättringar i överföringen av patientens perioperativa tillstånd kunde ses 

(Bruno & Guimond, 2017) och behovet av att återupprepa eller förtydliga 

informationen minskade (Robins & Feng, 2015). Införandet av ett 

kommunikationsverktyg vid överrapportering visade i Nagpals et al (2013) studie 

också vara en påminnelse för kirurgen att skriva in ordinationer som annars kunnat 

missas och påverkat patientens säkerhet.  

 

Anestesipersonalen blev via ett kommunikationsverktyg bättre på att rapportera över 

flertalet detaljer kring patienten. En del detaljer blev dock inte påverkade av 

införandet av ett kommunikationsverktyg. Patientinformation som ex. patientens 

identitet och kirurgiskt ingrepp var detaljer som oftast inte glömdes bort i 

rapporterna (Bruno & Guimond, 2017; Salzwedel et al., 2013). Detta kan enligt 

Salzwedel et al. (2013) bero på att det är detaljer som ses som viktiga vid 

överrapporteringen och således blir de inte bortglömda. Detaljer som däremot rörde 

medicinska tillstånd, läkemedel, lokalbedövningar, medicinskteknisk utrustning etc. 

var detaljer som efter införandet av kommunikationsverktyg blev mer noggrant 

rapporterade (Bruno & Guimond, 2017; Kitney et al., 2017). Efter att 

anestesipersonalens rapport var klar skapades förutsättningar för att diskutera kring 

patienten och ställa frågor (Dixon, Stagg, Wehbe-Janek, Jo, Culp & Shake, 2015). 

Nagpal et al (2013) beskriver att införandet av ett kommunikationsverktyg i deras 

studie ökade patientens säkerhet och skapade bättre förutsättningar för framtida 

vård. 

 

I Moon, Gonzales, Woods och Fox (2016) studie användes 

kommunikationsverktyget i ihop med en telefonrapport som gavs i förväg till 

intensivvårdsavdelningen så att sjuksköterskan där skulle kunna förbereda 

avdelningen. Genom att ge en direkt rapport till intensivvårdsavdelningen blev det 
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inga mellanhänder, utan en direkt kommunikationsväg mellan anestesipersonalen 

och sjuksköterskan på intensivvårdsavdelningen. 

 

8.3 Förändringar i teamet 

Genom användandet av kommunikationsverktyg ökade möjligheten för samtliga 

teammedlemmar att vara delaktiga vid rapporten vilket förbättrade teamets 

samarbete. Det visade sig dock finnas en svårighet i att ändra gamla rutiner och 

börja använda ett kommunikationsverktyg vid överrapportering.  

 

Teamarbetet såg som betydande för en bra kvalité i överrapporteringen. Ett samband 

kunde ses mellan informationsförlusten vid överrapportering och teamets betydelse. 

För att uppnå minimal informationsförlust var det av vikt att alla i teamet deltog vid 

överrapporteringen (Nagpal et al., 2013). Genom att införa standardiserade 

överrapporteringar med hjälp av kommunikationsverktyg hade alla medlemmar i 

teamet chans att vara delaktiga och lyssna på rapporten, vilket tydliggjorde vad som 

förväntades av teamet i den framtida vården av patienten (Dixon, Stagg, Wehbe-

Janek, Jo, Culp & Shake, 2015). I Nagpals et al (2013) studie uppkom förbättringar i 

ledarskapet, kommunikationen, samordningen, samarbetet och 

situationsmedvetenheten relaterat till teamet. Rapporten av felaktiga uppgifter 

reducerades avsevärt i samband med teamets delaktighet. Det strukturerade 

tillvägagångssättet för anestesipersonalen att överrapportera på till den postoperativa 

avdelningen bidrog till ett förbättrat teamarbete (Nagpal et al., 2013). I Chen, 

Wright, Smith, Jaggers & Mistrys (2011) studie uttrycktes en önskan om att en 

medlem från varje profession skulle delta vid överrapporteringen – en från anestesi, 

operation samt den postoperativa avdelningen. Detta för att minska risken för 

informationsförlust samt att rapporten skulle bli i andra hand. Om teamet var samlat 

i samband med överrapportering fanns det möjlighet till att gemensamt diskutera 

och ställa frågor kring patientens framtida vård (Dixon, Stagg, Wehbe-Janek, Jo, 

Culp & Shake, 2015). Genom att anestesipersonalen förberedde den postoperativa 

avdelningen på vilken patient som är näst på tur att överrapporteras blev 

överlämningen effektivare och personalen kunde vara förberedd för patientens 

ankomst (Lambert, 2018). 
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Trots förbättring i samarbete hade personalen svårt att bryta gamla rutiner och börja 

använda sig av ett nytt kommunikationsverktyg (Wright, 2005). I Salzwedels et al 

(2013) studie uppmärksammades intressant nog att trots användandet av 

kommunikationsverktyget så valde anestesiologerna bara att uppge hälften av 

punkterna vilket skulle kunna härledas till ovilja eller brist för förståelse av 

kommunikationsverktyget. Flera anestesiologer uttryckte att användandet av ett 

kommunikationsverktyg var en förolämpning efter många års studier medan andra 

ansåg att det inte var någon nödvändighet. Anestesisjuksköterskorna i sin tur visade 

sig ha en mer positiv inställning till användandet av det nya verktyget.  

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Under metoddiskussionen kommer litteraturstudiens kvalitet att diskuteras utifrån 

validitet och reliabilitet. Validitet handlar om studiens giltighet samt i vilken 

utsträckning det valda fenomenet har studerats. Reliabilitet i sin tur står för huruvida 

litteraturstudiens resultat är tillförlitligt och möjligheten till reproducerbarhet, dvs. 

tillförlitligheten i mätningen (Henricson, 2012). Vid en hög reliabilitet ska resultatet 

av studien bli detsamma oberoende av vem som utför den (Kristensson, 2014). 

Litteraturstudien bör också diskuteras utifrån grad av generaliserbarhet, dvs. i vilken 

utsträckning studiens resultat kan appliceras i andra kontexter och grupper (SBU, 

2017).  

 

9.1.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie med kvantitativ 

ansats. En systematisk litteraturstudie gav oss möjligheten att samla in så mycket 

relevant forskning som möjligt inom det aktuella ämnet. Den kvantitativa ansatsen 

ansågs lämpligast eftersom författarna ville undersöka betydelsen av att använda 

kommunikationsverktyg och inte beskriva någons upplevelse eller erfarenhet av ett 

fenomen. Artiklarna som skulle komma att ingå i resultatet var artiklar med 
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deduktiv ansats då vi ville utvärdera betydelsen av att använda ett 

kommunikationsverktyg vid överrapportering. Som inom all forskning finns det risk 

för bias, dvs. systematiska fel (Kristensson, 2014). En risk med att använda sig av 

en litteraturstudie som metod är att resultatet i de vetenskapliga artiklarna som 

inkluderats redan har tolkats av forskare vilket kan leda till att användbar 

information kan ha förlorats (Axelsson, 2008; Polit och Beck, 2016). Genom att 

istället gå ut och göra en empirisk studie hade inte resultatet redan varit tolkat.  Å 

andra sidan skapar en systematisk litteraturstudie förutsättningar för att 

sammanställa flera studiers resultat inom ett ämne och därmed ge en samlad bild 

över kunskapsläget inom valt ämnesområde.  

För att uppnå så god reliabilitet som möjligt har författarna valt att Bettany-Saltikov 

och McSherrys (2016) rekommendationer för en systematisk litteraturstudie skulle 

ligga till grund för genomförandet av studien. Polit och Beck (2016) menar att 

risken för bias kan minimeras genom att arbeta metodiskt och redovisa alla 

genomförda moment så tydligt som möjligt, vilket författarna har strävat efter att 

göra. Något som också behöver tas hänsyn till är att trots att författarna har haft som 

mål att vara systematiska i sitt arbetssätt, så finns det en viss ovana hos författarna 

till att genomföra systematiska litteraturstudier. Därför har författarna valt att ta 

hjälp av vår handledare som kontinuerligt har läst och kommenterat arbetet. Enligt 

Wallengren och Henricson (2012) som kan härledas till en ökad validitet och 

reliabilitet i arbetet. 

 

9.1.2 Urval 

Genom att skapa tydliga inklusions- och exklusionskriterier blev litteratursökningen 

tydlig och strukturerad (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Polit & Beck, 2016). 

Enligt SBU (2017) ökar validiteten vid användning av PICO-modellen samt att 

litteratursökningen blir specifik. Författarna valde att inkludera 

anestesisjuksköterskor och anestesiologer då intresset låg i att beskriva betydelsen 

av att använda ett kommunikationsverktyg vid överrapportering från 

anestesipersonalens ståndpunkt. Intresset var också baserat på det faktum att 

författarna kommer att arbeta inom denna kontext efter avslutad 
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specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesisjukvård. Författarna kunde se en 

fördel med att inkludera både anestesisjuksköterskor och anestesiologer som 

anestesipersonal då det framkom under sökningens gång att det i andra länder ofta 

var anestesiologen som överrapporterade och inte anestesisjuksköterskan. Fördelen 

med att ha inte ha snävat in på enbart anestesisjuksköterskan som användare av 

kommunikationsverktyg är således att fler artiklar kunde inkluderas samt att 

resultatet blev mer globalt då artiklar från hela världen kunde inkluderas för att 

besvara litteraturstudiens syfte.  

 

Begränsningen av litteratursökningen valdes inom tio år, för att få tillräckligt stort 

material. Enligt Kristensson (2014) är det svårt att ge generella råd för vilken 

tidsram som ska användas. Tidsperioden bör vara baserad på vilken forskningsfråga 

som ställts. Författarna valde att enbart inkludera studier som genomförts de senaste 

tio åren. Det kan ses som en nackdel då det finns risk att information som hade 

kunnat vara användbart för att besvara litteraturstudiens syfte kan ha fallit bort. 

Friberg (2012) menar dock att vetenskapligt material är en färskvara och påverkas 

över tid och utveckling. Även Axelsson (2008) menar att en litteraturstudie ska 

baseras på den senaste forskningen inom valt område. Att sträva efter så aktuell 

forskning som möjligt stärker även studiens validitet. 

Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på engelska. Svagheten enligt 

Forsberg och Wengström (2015) vid en sådan avgränsning är att andra studier 

skrivna på annat språk som svarar till litteraturstudiens syfte kan ha fallit bort. SBU 

(2017) menar dock att de flesta publicerade studierna inom hälso- och sjukvård på 

engelska, tyska, kinesiska eller italienska. Engelska är ett internationellt språk som 

författarna behärskar till skillnad från de andra språk som SBU (2017) beskriver, 

därför kändes det som en given inklusionskriterie. För att öka validiteten i resultatet 

och minska risken för feltolkningar av artiklarnas resultat har författarna använt sig 

av engelska ordlistor via World Wide Web för att översätta ord som inte var kända 

av författarna. Att ha använt artiklar som varit peer-reviewed kan öka validiteten då 

artiklarna är granskade och bedömda av oberoende experter inom området. 
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9.1.3 Datainsamling 

Med hjälp av PICO- modellen utformades en sökstrategi och sökord för 

litteraturstudien (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Det ledde till utvinning av 

olika ämnesord och fritextord som placerades i sökblock enligt PICO-modellen. 

Sökningen utfördes inom och mellan blocken, med Booleksa operatorn AND och 

OR. Sökblocket population i kombination med sökblocket outcome resulterade i 

flertalet artiklar, med denna kombination fångades alla artiklar som ingår i resultatet 

upp. En förklaring kan vara att sökordet “Handover/Handoff” fångade upp alla 

artiklar som handlade om överlämning av patienten till en annan enhet, något som 

denna studie ville undersöka. I föreliggande studie kombinerades alla tre block som 

Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) rekommenderar, dock utan några fynd. En 

av förklaringar kan vara att det blev en för avgränsad sökning när alla tre sökblock i 

PICO används, något som i sin tur ger färre träffar men med en bättre precision. En 

annan förklaring skulle kunna vara att det är ett outforskat ämne, användandet av 

kommunikationsverktyg från anestesipersonalens ståndpunkt till postoperativa 

avdelningar.  

 

Vid datainsamlingen användes databaserna Cinahl och Pubmed. Enligt Polit och 

Beck (2016) bör författarna vara bekanta med de databaser som ska användas innan 

sökningen påbörjas. Båda författarna kände sig väl bekanta med både Cinahl och 

Pubmed, vilket ökar validiteten i databassökningarna. Fritextsökning genomfördes 

och artiklarnas referenslistor lästes igenom för att inte utelämna någon relevant 

artikel som besvarade studiens syfte, dock utan resultat. Att inte ha hittat några nya 

fynd kan tolkas som att databassökningen var väl utförd. I ett försök att hitta fler 

relevanta artiklar genomfördes även sökningar i databasen SweMed+, vilket inte 

heller ledde till några användbara artiklar som besvarade studiens syfte. Bristen på 

fynd kan förklaras med att det inte finns några svenska studier som genomförts 

inom området och SweMed+ är en databas med artiklar från Sverige.  

 

Trots strävan efter att genomföra en systematisk litteraturstudie kan det låga antalet 

artiklar i litteraturstudiens resultat ses som en svaghet, hade fler artiklar inkluderats 

hade resultatet blivit mer övergripande och således hade generaliserbarheten kunnat 
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öka. Resultatet i de inkluderade artiklarna överensstämmer till största del med 

varandra gällande betydelsen av användandet av kommunikationsverktyg, detta 

medför att resultatets generaliserbarhet ökar. Något författarna också har diskuterat 

är det faktum att majoriteten av artiklarna som inkluderats är genomförda i USA. 

Eftersom att det är just betydelsen av kommunikationsverktyg som har undersökts 

och inte verksamheten i sig, som kan se annorlunda ut i olika länder, så anser vi inte 

att det bör påverka resultatet i litteraturstudien. 

 

En frågeställning som författarna ställde sig var varför det inte uppkom några 

svenska studier bland sökningarna. En anledning skulle kunna vara den snäva 

avgränsningen i population, dvs. anestesipersonalen. I de svenska studier som kom 

upp i sökningarna ingick även andra yrkeskategorier som exkluderades i vår studie, 

således exkluderades även artiklarna då det var just anestesipersonalen som 

författarna var intresserad av. Om studien hade gjorts om hade populationen enligt 

PICO kunnat breddas och samtliga yrkeskategorier inom operationsteamet hade 

kunnat inkluderats. Man hade också kunnat tänka sig att inkludera sjuksköterskan på 

den postoperativa avdelningen och dess synvinkel för att få ett bredare perspektiv 

både ur sändaren och mottagarens synvinkel och på så sätt öka generaliserbarheten i 

studien. 

 

Metoderna i de artiklar som inkluderats i resultatet är observationsstudier eller 

randomiserade kontrollerade studier. En randomiserad kontrollerad studie har enligt 

Polit och Beck (2016) ett högt bevisvärde. Observationsstudier har något lägre 

bevisvärde men är den vanligaste icke-experimentella undersökningen inom 

kvantitativ forskning. Svagheten med att utföra en direkt observation kan vara att 

det skapas en Hawthorne effekt, det vill säga att deltagarnas beteende förändras när 

de blir observerade. Polit och Beck (2016) förklara att det finns flera sätt att 

minimera denna effekt. Att observera via en videoinspelning istället eller att 

deltagarna inte är informerade om vad som observeras för tillfället. I Dixon, Stagg, 

Wehbe-Janek, Jo, Culp & Shake, (2015) och Salzwedel et al (2013) studie 

diskuterades just denna begränsningen och risken med Hawthorne 
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effekt.  Observatören var fysiskt närvarande vid överrapporteringen, dock var 

deltagarna inte medvetna om vad som observerades, vilket ökar validiteten. 

 

9.1.4 Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Caldwell Framework som beskrivs av 

Bettany-Saltikov (2016). Tanken med att använda en kvalitetsgranskningsmall är att 

så lite subjektiva åsikter som möjligt ska styra granskning och således minimera 

risken för eventuella bias. Granskningen utfördes av båda författarna, först var för 

sig för att sedan föra samman tolkningarna, vilket leder till en hög reliabilitet av 

granskningen (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). Efter granskningen 

exkluderade inga artiklar. Lägsta nivån för exklusion var 26 poäng och de flesta 

artiklar befanns sig mellan 28 – 35 poäng, vilket kan tolkas som relativt god kvalité 

av de utvalda artiklarna och därmed öka validiteten i litteraturstudiens resultat. 

Något som framkom under kvalitetsgranskningen var det faktum att flera av 

studierna inte hade något etiskt ställningstagande, däremot hade en del av studierna 

beskrivit att de var godkända av forskningsetiska nämnder. Författarna diskuterade 

detta sinsemellan men ansåg inte att det var ett bekymmer eller nödvändigt att alla 

artiklar skulle ha ett tydligt etiskt ställningstagande då det är användandet av 

kommunikationsverktyget som legat till grund i samtliga studier. 

 

9.1.5 Dataextraktion och dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna som ingår i resultatet för litteraturstudien har flertalet 

gånger lästs igenom vilket Axelsson (2008) beskriver öka trovärdigheten i 

analysprocessen. Dataextraktionen och dataanalysen genomfördes enskilt och 

tillsammans för att kunna diskutera angående den data som extraherades, vilket 

skulle ses som en fördel relaterat till validiteten i dataextraktionen. Lundman och 

Hällgren Granheim (2012) menar att validiteten i studien ökar genom att analysen 

genomförs av fler än en författare. 

 

Vid dataextraktionen användes en mall utarbetad av Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016), vilket anses öka validiteten. Både Henricson (2012) och Bryman (2011) 
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menar att validiteten, trovärdigheten handlar om att forskarna ska ha genomfört 

litteraturstudien enligt de regler som finns. För både dataextraktionen och 

dataanalysen användes Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) beskrivning. Detta 

var en metod som författarna hade svårt att förstå till en början. Det ledde till att 

dataanalysen fick göras om i efterhand, vilket kan i sin tur påverka reliabiliteten för 

studien. Dock så uppkom det inte någon ny information eller nya kategorier i 

samband med att dataanalysen fick göras om.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie hade som syfte att beskriva betydelsen av att använda 

kommunikationsverktyg vid överrapportering från anestesipersonal till postoperativ 

avdelning. Resultatet visar på att användningen av kommunikationsverktyg har flera 

fördelar, samtliga artiklar visade en signifikant förbättring gällande den minskade 

informationsförlusten, vilket var det fynd som var mest påtagligt. Andra fynd som 

framkom var den förändrade tiden för överrapportering och förändringar i teamet. 

Syftet med uppsatsen anses vara besvarat utifrån det resultat som framkommit. 

 

9.2.1 Tidens betydelse 

Resultatet visade att oavsett om tiden för överrapportering ökade eller minskade vid 

användandet av kommunikationsverktyg vid överrapportering fanns det fördelar i 

användandet av kommunikationsverktyg. En del studier visade att tiden ökade, 

vilket troligen var på grund av att rapporten blev mer detaljerad, i andra studier 

minskade tiden för överrapportering vilket i sin tur kunde ses utifrån det faktum att 

rapporten blev mer effektiv och strukturerad.  

 

Owen, Hemmingson och Brown (2009) menar att kommunikationen mellan hälso- 

och sjukvårdspersonalen ofta är tidspressad, därför behöver den vara kort och 

koncist. Intressant var att flera av studierna tog upp tidsaspekten. Inom en alltmer 

hektisk hälso- och sjukvård är tid och pengar ofta på tapeten, Salzwedel et al. (2013) 

tog upp att en ökad tid för rapporten kunde ses som ekonomiskt negativt. Å andra 

sidan lyfts en ännu viktigare aspekt upp, den ökade tiden kan ses som ett tecken på 
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ökad överföring av patientinformation. Ingen av studierna tog upp patientens 

perspektiv när de lyfte upp den förändrade tiden för överrapportering. 

Kommunikationsbrist kan leda till ett lidande för patienten. Arman, Dahlberg och 

Ekeberg (2015) beskriver att ett lidande kan uppstå i samband med utebliven vård, 

att vårdpersonalen inte bedömt patientens behov. Vanliga orsaker till vårdlidande 

beskrivs som brist på reflektion och kunskap samt omedvetet agerande. En god 

kommunikation kan lindra patientens lidande (ibid.). Genom användandet av 

kommunikationsverktyg kan således tiden för överrapportering påverkas men 

genom att minimera risken för att utsätta patienten för ett lidande kan även 

vårdtiden minimeras vilket kan ses utifrån ett ekonomiskt och samhälleligt 

perspektiv men också ett patientperspektiv där patienten slipper lida samt vara på 

sjukhuset längre än det egentliga behovet.  

 
9.2.2 Ökad informationsöverföring 

Samtliga studier lyfte upp det faktum att informationsförlusten minskade vid 

användandet av kommunikationsverktyg. Resultatet visar på att antal fel i rapporten 

minskade och att anestesipersonalen hade lättare att komma ihåg detaljer kring 

patienten. Genom att ge en direkt rapporter till rätt personal blev det ett minskat 

antal mellanhänder och därmed minskad informationsförlust. Ingen av studierna 

visade på ett negativt resultat av användandet av kommunikationsverktyg relaterat 

till informationsöverföringen.  

I resultatet framgår från Nagpal et al. (2013) studie att patientsäkerheten ökade i 

samband med införandet av ett kommunikationsverktyg vid överrapportering 

relaterat till att det blev en minskad informationsförlust. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen ska vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov på 

ett tryggt sätt (SFS 1982:763). Bristande kommunikation kan äventyra patientens 

säkerhet (Sharp, 2012). WHO (2007) förespråkar användandet av 

kommunikationsverktyg, även Sharp (2012) menar att införandet av ett strukturerat 

kommunikationsverktyg kan minimera risken för vårdskador. Det skapar 

förutsättningar för att all relevant information kring patienten lättare ska 

framkomma vid ett rapporteringstillfälle vilket kan förstås utifrån en studie utförd 

av Leonards et al. (2004) över den mänskliga faktorns påverkan på 
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kommunikationen. I studien beskrivs begränsningar i människans medfödda 

minnesförmåga som i sin tur får en negativ påverkan av stress, trötthet och avbrott 

även hos skickliga och erfarna yrkesverksamma. Detta är en mänsklig faktor och 

beskrivs utifrån studien ligga bakom en bristande kommunikation. Vidare beskrivs 

vikten av medvetenhet i skillnaden mellan auktoritet och makt, som kan påverka 

modet av att fråga och uttrycka känslor. Vilket kan leda till att information i 

samband med överrapportering mellan anestesipersonal och postoperativ avdelning 

kan gå förlorad då frågor om upprepning eller andra frågor inte vågar komma fram. 

Vid ett överrapporteringstillfälle finns risk för att information inte överlämnas som i 

sin tur kan påverka den framtida vården och utsätta patienten för ett lidande. 

Slutsatsen som författarna drar utifrån resultatet som framkom är att användandet av 

kommunikationsverktyg är av vikt för att minimera risken för informationsförlust 

för att i sin tur kunna bedriva en säker vård då det finns begränsningar i att komma 

ihåg all information.  

 

9.2.3 Kommunikationsverktygets påverkan på teamet  

Fördelar kunde också ses i de förändringar som skedde i teamet. Användandet av 

kommunikationsverktyg ökade möjligheten för samtliga teammedlemmar att vara 

delaktiga vid rapporten och skapade förbättringar i teamets samarbete. Det kunde 

dock ses en del svårigheter med rutinförändringar som uppstod när 

anestesipersonalen skulle använda sig av ett kommunikationsverktyg vid 

överrapportering. 

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening 

(2012) har anestesisjuksköterskan sex kärnkompetenser för sin profession, varav 

samverkan i team samt säker vård och informatik är två av de beskrivna. 

Anestesisjuksköterskan förväntas kunna kommunicera på ett tydligt sätt med 

samtliga teammedlemmar (ibid.). Inom den specialiserade hälso- och sjukvården är 

hela teamets kompetens en viktig del, således även anestesisjuksköterskans. Det är 

av vikt att alla teammedlemmar strävar mot samma mål i vårdandet (Sharp, 2012). 

Resultatet av studien visade på att teamet hade en viktig del i överrapporteringen 

och att kommunikationsverktyget skapade förutsättningar för ett bättre teamarbete. 

Resultatet kan lyftas utifrån Thompson et al. (2015) studie som visar att ett 
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fungerande teamarbete och tvärprofessionell kommunikation bedöms vara av stor 

vikt för att personalen ska trivas och stanna på sin arbetsplats. Detta kan ses utifrån 

ett samhällsperspektiv där fokus bör ligga på att skapa en trivsam miljö för 

personalen vilket således kan leda till en minskad förlust av personal. Det är av vikt 

då hälso- och sjukvården idag är i ett pressat läge och avsaknaden av personal är 

stor. Ytterligare en studie av Vardman et al. (2012) visar att användandet av 

kommunikationsverktyg gör att sjuksköterskorna upplevde att dem lättare kom in i 

arbetsgruppen och fick en grupptillhörighet med övrig personal i teamet (ibid.). 

Användandet av kommunikationsverktyg vid överrapportering skapade ett öppnare 

klimat, självkänsla samt att tryggheten bland personalen ökade (Thompson et al., 

2011).  

 

Att reflektera kring vården av patienten, tänka och förstå är några av de 

komponenter som Arman, Dahlberg och Ekeberg (2015) beskriver för en god vård. 

Eriksson (1994) menar i sin tur att den vanligaste orsaken till ett vårdlidande för 

patienten är omedvetenhet i agerandet, brist på reflektion och kunskap. Genom att 

hela teamet blir delaktigt finns det större chanser i att minska risken för att utveckla 

ett vårdlidande hos patienten. Genom att diskutera, hjälpas åt och ta vara på 

varandras kunskaper skapas goda förutsättningar för en bättre vård. Mcelroy et al. 

(2015) genomförde en studie där riskmoment i överrapporteringsprocessen mellan 

operation och intensivvårdsavdelningen utvärderades. Störst risk för att patienten 

skulle komma till skada var bristande kommunikation tätt följt av avsaknaden av 

teammedlemmar vid överrapportering. 

 

Resultatet visade på att överrapporteringen ofta stördes av larm, frågor samt flera 

pågående moment samtidigt innan implementeringen av ett 

kommunikationsverktyg. Trots att anestesipersonalen kunde se brister i både 

överrapporteringen och miljön där rapporten gavs var det svårt att bryta gamla 

rutiner och introduceras till ett nytt kommunikationsverktyg (Wright, 2005; Nagpal 

et al., 2013; Salzedel, 2013). Magnusson (2014) påpekar att kommunikationen är en 

förutsättning för att en god hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas. Bristande 

kommunikation vid överrapporteringen visade sig i sin tur ha betydelse för de fel 



 

 32  

 

som uppstod i samband med överrapporteringen (Nagpal et al., 2013; Bruno & 

Guimond, 2017). Genom att fortsätta förklara och introducera ett 

kommunikationsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonalen kan följsamheten 

eventuellt öka, det visar en studie av Boat och Spaeth (2013) där personalen hade en 

hög grad av följsamhet till kommunikationsverktyget som introducerats för 

överrapportering mellan operation och den postoperativa avdelningen. Följsamheten 

ansågs bero på personalens förståelse för vad användandet av 

kommunikationsverktyget skulle innebära för patientens säkerhet och vård (ibid.).  

Anestesiologerna i Salzwedels et al. (2013) studie påpekade att användandet av 

kommunikationsverktyg var en förolämpning i jämförelse med flera års studier. 

Vilket är intressant i jämförelse med Berlos (1960) kommunikationsteori där 

sändarens bild av mottagaren utifrån sin egen självbild. Anestesisjuksköterskorna 

hade i sin tur en bättre inställning till användandet av kommunikationsverktyg. 

Viktigt är att tänka på att alla inom hälso- och sjukvården arbetar mot samma mål – 

att främja hälsa och minska lidande för en patient (SFS 1982:763; Eriksson, 2015) 

vilket kräver en ödmjukhet till förbättringsarbete som skulle gynna patienten och 

dess säkerhet. Slutligen är det viktigt att tänka på det faktum som Lindahl, Winsö 

och Åkesson (2016) tar upp, att checklistor, i detta fall kommunikationsverktyg 

behöver kombineras med utbildning i tekniska samt personliga kunskaper och inom 

kommunikation. Användandet av kommunikationsverktyg är i sig ingen garanti för 

att en säker vård bedrivs utan ska hanteras som ett verktyg vid överrapportering. 

Även Mcelroy et al. (2015) belyser vikten av kontinuerlig utbildning inom 

kommunikation och kommunikationsverktyg.  

 

Då författarna valde att enbart beskriva betydelsen av kommunikationsverktyg 

utifrån anestesipersonalens perspektiv, resulterade denna avgränsning inte i några 

svenska artiklar. Trots att sökningarna inte ledde till några svenska studier så finns 

det studier från Sverige som beskriver betydelsen av att använda ett 

kommunikationsverktyg vid överrapportering på andra vårdavdelningar. I en studie 

av Blom, Petersson, Hagell och Westergren (2015) visade det sig att införandet av 

ett kommunikationsverktyg på en vårdavdelning förbättrade teamets samarbete samt 

att informationsförlusten minskade.  Även i denna studie var det varierande tid vid 

överrapportering, där delar av personalen upplevde att tiden för överrapportering 
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minskade medan vissa ansåg att tiden ökade. Resultatet visar sig således vara 

detsamma som det som presenteras i denna litteraturstudie, vilket tyder på en hög 

validitet av denna studies resultat.  

 

9.2.4 Etik i samband med överrapportering 

Slutligen vill författarna lyfta det etiska perspektivet baserat på resultatet. Detta på 

grund av att etiken har en betydelsefull roll i anestesisjuksköterskans dagliga arbete 

för att skapa en god vård för patienten. Ett etiskt perspektiv som är väl omskrivet är 

konsekvensetiken, som innebär att det är konsekvensen av handlingen som är av 

betydelse för det moraliska värdet i handlingen. Det är inte handlandet i sig som är 

av värde utan konsekvensen av handlingen som är i fokus. Förutom att sträva efter 

goda konsekvenser och mål med handlingarna är det viktigt att ha fokus på vem det 

är som påverkas av handlingen (Sarvimäki & Stenblock-Hult, 2008). Detta innebär 

för anestesisjuksköterskan i samband med överrapportering att det är 

konsekvenserna av en ofullständig rapport som är i fokus. Hur patienten påverkas av 

denna handling, även om det inte är anestesisjuksköterskans avsikt att skapa ett 

lidande för patienten till följd av sin ofullständiga rapport. Efter avslutad operation 

kommer vi som blivande anestesisjuksköterskor delta vid överrapportering av 

patienter till den postoperativa avdelningen. Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening (2012) beskriver i sin 

kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor att ett etiskt förhållningssätt ska 

ligga till grund för det arbete som görs och därmed värna om patientens autonomi 

och integritet. Efter avslutad anestesi och operation är patienten i ett utsatt läge och 

kan ha svårt att tala för sig själv och sina behov. Därför behöver vi som 

anestesisjuksköterskor värna om patientens integritet och tillgodose patientens 

behov på ett tryggt sätt i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Slutsatsen hos författarna är således att det ligger ett stort ansvar hos oss i vår 

blivande profession som anestesisjuksköterskor att förstå och reflektera kring 

patientens vård (Eriksson, 1994) för att minimera risken för att utsätta patienten för 

ett onödigt lidande. 
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10 Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar att användandet av ett kommunikationsverktyg vid 

överrapportering från anestesipersonalen till postoperativ avdelning har flertalet 

fördelar.  Genom minskad informationsförlust och effektivare rapportering med 

möjlighet till teamarbete kan patientens säkerhet öka och risken för att ett 

vårdlidande ska uppstå minskar. Vilket i sin tur kan ses ur ett samhällsperspektiv där 

vårdskador årligen anmäls enligt avvikelser och Lex Maria anmälningar och således 

kostar sjukvården stora mängder pengar årligen och skapar onödigt lidande för den 

enskilda individen. Genom tydlig information till personalen och vidare forskning 

inom området kan de svårigheter som visades eventuellt minska och en bättre 

följsamhet tillämpas. Genom denna litteraturstudie fick författarna belägg på att 

kommunikationsverktyget har en stor betydelse för patientsäkerheten genom att rätt 

information överrapporteras till den postoperativa avdelningen, vilket i sin tur 

innebär att personalen kan fortsätta ge patienten rätt vård postoperativt. Det fynd 

som överraskade författarna var faktumet att kommunikationsverktyg inte alltid var 

tidsbesparande, vilket vi hade förväntat oss med ett strukturerat 

kommunikationsverktyg.  

Författarna anser dock att ett vidare behov av forskning inom området är högst 

relevant. Långtidsutvärderingar efter introducering av ett kommunikationsverktyg 

behöver göras där effekten på patientens säkerhet utvärderas samt teamets 

upplevelser av användandet. Vidare forskning kring vilket kommunikationsverktyg 

som passar respektive enhet skulle också vara nödvändig då inte alla 

kommunikationsverktyg är anpassade efter den specifika enheten. 
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behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 
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1025      

13 Postoperative Care 

[Mesh] 
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5347      
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Bilaga 3. Artikelmatris 

 

Artikelns 

nummer 

Författare/ 

Land/ År 

Artikelns namn/ 

Tidsskrift 

Studiens syfte Metod/ Urval/ Dataanalys Resultat Kvalitet 

1 Robins & 

Feng Dai 

 

USA  

 

2015 

Handoffs in the 

Postoperative 

Anesthesia Care 

Unit: Use of a 

Checklist for 

Transfer of Care 

 

AANA Journal 

 

Syftet var att undersöka om 

en formulerad checklista för 

överrapportering till den 

postoperativa avdelningen 

kunde minska 

informationsförlusten och 

effektivisera rapporteringen. 

 

Kvantitativ: En två-grupps 

randomiserad kontroll klinisk 

studie 

 

Urval: Anestesisjuksköterskor 

slumpmässigt utvalda (n= 52). 

 

Intervention: Checklista 

utformad av 

anestesisjuksköterskor och 

medlemmar ur 

patientsäkerhetskommittén. 

Jämförelse utfördes i två 

grupper: 

Grupp 1: 

Anestesisjuksköterskor utan 

checklista vid 

överrapportering (n=26) 

Grupp 

2:  Anestesisjuksköterskor 

med checklista vid 

överrapportering (n=26) 

 

Dataanalys: Jämförelsen 

mellan grupperna utifrån en 

Användandet av checklista 

vid överrapportering ökade 

tillförlitligheten, 

informationsförlusten 

minskade och behovet av 

att återupprepa och 

förtydliga informationen 

minskade.  

 

Rapportens tid blev inte 

påverkad. 

 

34/36 



 

VII 

 

Wilcoxon signed-rank-test. 

Analysen utfördes med hjälp 

av SAS. 

 

2 Lambert, L H 

 

USA 

 

2018 

 

 

Improved 

Anesthesia 

Handoff After 

Implementation of 

the Written 

Handoff 

Anesthesia Tool 

(WHAT) 

 

AANA Journal 

 

 

Syftet var att identifiera 

hinder och orsaker till att 

patientinformation uteblir 

mellan anestesisjuksköterskor 

och postoperativa 

sjuksköterskor före och efter 

införandet av ett 

överrapporteringsverktyg. 

 

Kvantitativ: Pre- och 

postinterventions studie 

 

Urval: Anestesisjuksköterskor 

(n=22) 

Postoperativa sjuksköterskor 

(n=15) 

 

Intervention: 

Pre: Utvärdering av kvalitén 

på anestesisjuksköterskans 

överrapportering, via ett 

frågeformulär. Huruvida 

anestesisjuksköterskan 

överrapportering uppfattades 

som tillräcklig. 

Post: WHAT checklistan 

utformades. Både sändaren 

och mottagen av 

Före användandet av 

WHAT beskrevs 

rapporten som 

ineffektiva. Användandet 

av WHAT ledde till högre 

kvalitet på rapporten, 

informationsförlusten 

minskade och rapporten 

blev mer detaljrik. 
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VIII 

 

överrapporteringen 

utvärderade checklistan. 

 

Dataanalys: x2 och Fisher 

exakta test för jämförelse 

mellan grupperna, samt även 

Mann-Whitney U-test. 

3 Krimminger, 

D., Sona, C., 

Thomas-

Horton, E., & 

Schallom, M. 

 

USA 

 

2018 

 

 

A 

multidisciplinary 

QI initiative 

to improve OR–

ICU handovers 

 

AJN American 

Journal of 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

effekten av en 

standardiserad 

överrapportering mellan 

anestesisjuksköterskan och 

intensivvårdssjuksköterskan. 

 

 

Kvantitativ: Pre- och 

postinterventions studie. 

 

Urval: Totalt 76 

observationer av 

överrapportering mellan 

operation (anestesiologer, 

kirurger, 

anestesisjuksköterskor) och 

intensivvårdsavdelningen. 

 

Intervention: En 

standardiserad “OR-ICU” 

överrapportering protokoll 

infördes.   

Pre = 38 kärl- och thorax 

patienter observerades 

innan införandet av 

protokollet.  

Införandet av checklistan 

ledde till ett mindre antal 

avbrott i rapporten och 

minskad 

informationsförlust. 

 

Rapportens tid ökade. 
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IX 

 

Post = 38 patienter 

observerades efter 

implementeringen av den 

nya strukturerade 

överrapportering 

protokollet.  

 

Dataanalys: Analysen 

utfördes via SPSS. T-test, 

x2-test och Kruskal-Wallis 

test för jämförelse av data.  

 

4 Chen, J.G., 

Wright, M. 

C., Smith, P. 

B., Jaggers, 

J.,& Mistry, 

K. P 

 

USA 

 

2011 

 

 

Adaptation of a 

postoperative 

handoff 

communication 

process for 

children with heart 

disease: a 

quantitative study. 

 

American Journal 

of Medical Quality 

 

 

Syftet var att undersöka hur 

vårdpersonalen anpassat sig 

till ett strukturerat  

överrapporteringsprotokoll 

inom barnhjärtoperation och 

barnintensiv. 

 

 

 

 

Kvantitativ: Observations, 

tvärsnittsstudie  

 

Urval: Observationerna 

utfördes vid rapport om 

hjärtopererade barn som 

rapporterades ifrån operation 

till barnintensiven. 

135 barn kom till sjukhuset 

för operation under 

observationstiden. 29 st 

(22%) av dessa observerades 

vid överrapporteringen. 

 

Intervention: 

Många störmoment som 

larm, telefoner etc. störde 

rapporteringen. Efter 

implementering av ett 

kommunikationsprotokoll 

blev rapporten mer 

struktutrerad och det blev 

minskad 

informationsförlust. 

 

Önskvärt var att hela 

teamet skulle delta vid 

överrapportering 
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X 

 

Pre = 2005 infördes en 

strukturerade 

överrapporteringsprotokollet.  

 

Post = 29 överrapporteringar 

observerades mellan 

perioden januari 2008 till 

augusti 2008 för utvärdering 

av det införda 

överrapporteringsprotokollet. 

 

Dataanalys: STATA vid 

analysering av data. T-test 

och Mann-Whitney test vid 

jämförelse av grupper. 

 

 

5 Wright, S M. 

 

USA 

 

2013 

 

 

Examining 

Transfer of Care 

Processes in Nurse 

Anesthesia 

Practice: 

Introducing the 

PATIENT 

Protocol. 

AANA Journal 

 

 

Syfte var att utvärdera 

införandet av ett 

kommunikationsverktyg för 

överrapportering. 

 

Kvantitativ: Icke - 

experimentell 2-fas studie. 

 

Urval: Anestesisjuksköterskor 

Fas 1, n=302 

Fas 2, n= 74. 

Tre olika sjukhus. 

 

Införandet av PATIENT-

verktyget ledde till 

minskad 

informationsförlust vid 

rapportering samt 

minskade antal fel vid 

rapporten. 
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XI 

 

Intervention: 

Utvärdera införandet av ett 

kommunikationsverktyg, 

PATIENT, som utformats för 

att förbättra 

överrapporteringen. 

Fas 1: Frågeformulär 

besvarad av (n=302) 

anestesisjuksköterskor om 

nuvarande överrapporterings 

process samt identifiering av 

komponenter för att utveckla 

ett nytt standardiserat 

kommunikationsverktyg.  

Fas 2: Checklistan utvecklas 

utifrån svar från fas 1. 

Checklistan laminerades, gavs 

till samtliga 

anestesisjuksköterskor och 

hängdes upp på varje 

anestesimaskin. 

Utvärdering av checklistan 

utfördes av n = 74 

anestesisjuksköterskor via ett 

elektroniskt frågeformulär. 

 



 

XII 

 

Dataanalys: Beskrivande 

statistik användes för att 

analysera svar på 

flervalsfrågor, där variablerna 

beskrivs i procent. 

6 Moon, TS., 

Gonzales, 

MX., Woods, 

AP., & Fox, 

PE. 

 

USA 

 

2016 

 

 

Improving the 

quality of the 

operating room to 

intensive care unit 

handover at an 

urban teaching 

hospital through a 

bundled 

intervention 

 

Journal of Clinical 

Anesthesia 

 

 

Syftet var att studera 

sammanslagningen av tre 

kommunikationsverktyg för 

att se om överrapporteringen 

förbättras. 

 

 

Kvantitativ: En enkätstudie 

med prospektiv intervention 

Urval: Anestesisjuksköterskor 

(n = 35) svarar anonymt på en 

10-poäng Likert skala, före 

interventionen och sen 1 år 

efter interventionen. 

 

Intervention: 

Utvärdera effekten av 

överrapportering mellan 

operation och 

intensivvårdsavdelningen 

genom att slå ihop på tre 

överrapporteringssätt; telefon, 

mnemonik (en strukturerad 

mall) och elektronisk 

journalföring. 

Pre: 

Vårdpersonalens 

tillfredsställningsnivå 

ökade väsentligt efter 

genomförandet av de tre 

sammanslagna 

interventionen. 

Tillfredställelsen hos 

sjuksköterskor med 

avseende telefonrapport 

som mottogs före patients 

ankomst till 

intensivvårdsavdelningen 

nästan fördubblades. 

Genom att påbörja 

överrapporteringen med 

en strukturerad 

telefonrapport hinner 

personalen förberedda för 

patientens ankomst. 

 

 

 

29/36 



 

XIII 

 

Telefon: En cirkulerande icke 

patientansvarig sjuksköterska 

överrapporterar till 

intensivvårdsavdelningen 

Fysisk rapport: Den 

patientansvarig 

anestesisjuksköterska 

överrapporterar sen muntligt 

till intensivvårdsavdelningen.  

Post: 

Telefon: 30 min innan 

avslutad operation får den 

mottagande sjuksköterskan på 

intensivvårdsavdelningen en 

direktrapport från 

patientansvarig 

anestesisjuksköterskan. 

Mnemonik: "I put patients 

first" placerad nära telefonen, 

för en strukturerad 

överrapportering. 

Elektronisk journalföring: 

Tillägg av information till den 

postoperativa sjuksköterskan. 



 

XIV 

 

såsom operationens ingrepp, 

anestesimetod, infusioner och 

speciella postoperativa 

problem. 

 

Dataanalys: Ananlysen 

utfördes utifrån SAS. Även 

två steg Student t-test och 

Mantel- Haenszel x2 för 

jämförelse av variablerna.  

7 Nagpal, K, 

Abboudi, M., 

Manchanda, 

C., Vats, A., 

Sevdails, N., 

Bicknell, C., 

Vincent, C., 

Moorthy, K. 

 

Storbritannien 

 

2013 

 

 

Improving 

postoperative 

handover: a 

prospective 

observational 

study 

 

The American 

Journal of Surgery 

 

 

Syftet var att genom 

utvecklandet av ett 

kommunikationsverktyg se 

om överrapporteringen 

förbättrades. 

 

Kvantitativ: Prospektiv 

observationsstudie. 

 

Urval: 90 observationer på 

överrapportering mellan 

operationsteamet och 

postoperativa sjuksköterskan. 

Pre-observation: n=50 

Post-observation: n=40. 

Patientgrupp: Större vaskulära 

och gastrointestinala 

operationer. 

Det nya postoperativa 

kommunikationsverktyget 

visade en förbättrad 

överrapportering inom 

alla tre huvudpunkter; 

patientspecifik, 

anestetiskt och kirurgisk 

information. Det 

gemensamma nämnare 

var den minskad 

informationsförlusten.  

 

Teamarbetet förbättrades, 

teamkänslan ökad och en 

ökad tillfredsställelse 

bland sjuksköterskor. 
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XV 

 

Intervention: Med hjälp av 

litteraturgranskning 

utformades en specifik 

postoperativ 

överrapporterings mall. 

Innehållande patientspecifik, 

anestetisk och kirurgisk 

information. 

 

Dataanalys:  Mann-Whitney 

U test och SPSS. 

 

 

 

8 Kitney, P., 

Tam, R., 

Bennett, P., 

Buttigieg, D., 

Bramley, D., 

& Wei, W. 

 

Australien 

 

2017 

 

 

Handover between 

aneasthetists and 

post-anaesthetic 

care unit nursing 

staff using isbar 

principles: 

a quality 

improvement 

study 

 

ORNAC Journal 

 

 

Syftet var att undersöka hur 

ISBAR, genom utbildning, 

kan förbättra 

överrapportering. 

 

 

Kvantitativ: 

Observationsstudie med pre- 

och postintervention. 

 

Urval: 283 

överrapporteringar utförda 

mellan anestesiologer och 

den postoperativa 

avdelningen på två olika 

sjukhus. 

Sjukhus A n=148 

Sjukhus B n=135. 

Intervention: Utbildning i 

ISBAR, genom muntlig 

information och tillgång till 

mnemonik av ISBAR på 

Genom att hänga upp 

affischer med ISBAR och 

utbilda personalen i 

ISBAR sågs det att 

överrapporteringen blev 

bättre i de punkter de 

brustit i tidigare. 

Sjukhus A: förbättring i 

överrapportering gällande 

medicinskt relaterad och 

smärtlindrings relaterad 

information. 

Sjukhus B: förbättring 

kring kommunikationen 

vid överrapportering 
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XVI 

 

väggar och patientsängar. 

Pre = direkt när ISBAR 

introducerades, dock utan 

utbildning. 

Därefter utbildning i 2 

veckor. 

Post = fyra månader efter 

interventionen. 

 

Dataanalys: Korstabeller för 

att studera samband mellan 

två variabler med hjälp av 

Pearsons chi-test. Även 

Fischers exakta test utfördes 

i grupper med få deltagare. 

SPSS. 

 

 

9 Bruno, GM., 

& Guimond, 

ME. 

 

USA 

 

2017 

 

Patient Care 

Handoff in the 

Postanesthesia 

Care Unit: A 

Quality 

Improvement 

Project 

 

Syftet var att undersöka 

kvalitén på överrapportering 

när ett 

kommunikationsverktyg 

introducerats. 

 

 

Kvantitativ: 

Observationsstudie med pre 

och postintervention 

 

Urval: 40 överrapporteringar 

mellan anestesisjuksköterska 

(n=14) och postoperativa 

sjuksköterskan. 

Preintervention: n = 20 

Postintervention: n = 20 

 

Resultatet visar att en 

standardiserad checklista 

förbättrar 

överrapporteringen jämfört 

med den innan verbala 

överrapporteringen. En 

mer fullständig 

överrapportering av 

patientinformationen 

mellan 

anestesisjuksköterskan till 
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XVII 

 

 Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

 

 

Intervention: Pre: HAST 

(Handover Accuracy Scoring 

Tool) togs till hjälp för att 

utvärdera den tidigare 

verbala överrapporteringen. 

Post: Svagheter togs i 

beaktan och därefter 

skapades en checklista 

utifrån HAST-guidning. 

 

Dataanalys: Via utfördes via 

ett Prism 6 mjukvara, samt ett 

t-test för jämförelse mellan 

grupperna.  

 

den postoperativa 

sjuksköterskan framkom. 

 

10 Salzwedel, 

C., Bartz, H., 

Kühnelt, I., 

Appel, D., 

Haupt, O., 

Maisch, S., & 

Schmidt, G. 

 

Tyskland 

 

The effect of a 

checklist on the 

quality of post-

anaesthesia patient 

handover: a 

randomized 

controlled trial 

 

International 

Journal for 

Quality in Health 

Care 

Syftet var att undersöka om 

en checklista ökar mängd 

informationsöverföringen i 

överrapportering mellan 

anestesi och postoperativa 

avdelningen.   

 

Kvantitativ: Randomiserad 

kontrollerad studie med pre 

och posttest. 

 

Urval: 120 överrapporteringar 

till postoperativa avdelningen. 

n = 41 anestesiologer med 1–

9 överrapportering per 

anestesiolog. 

Resultatet 

stödjer författarnas 

hypotes, som var att en 

checklista ökar mängd 

informationsöverföringen. 

Även om ökningen av 

informationsöverföringen 

var mindre än vad de 

hade förutsett, så var 

resultatet signifikant. 

 

Överrapporteringstiden 

ökade efter införandet av 

checklistan. 
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XVIII 

 

2013 

 

 

 

 
Överrapporteringen delades in 

grupper A, B; C: 

Grupp A – före 

genomförandet av checklista 

(n=40). 

Grupp B– efter 

genomförandet av checklista, 

dock utan användning (n= 

40). Grupp C– efter 

genomförandet av checklista 

och med användning av 

checklista (n=40). 

 

Intervention: En checklista 

utformad av två sistaårs 

anestesiologstudent 

verksamma på kliniken. 

Punkterna i checklistan 

utformades utifrån deras 

erfarenheter och 

litteraturgranskning. 

 

Dataanalys: Data jämfördes 

med Chi-square test eller 

 

Anestesiologerna var inte 

positiva till 

implementeringen medan 

anestesisjuksköterskorna 

hade en positivare 

inställning. 

 

 

 



 

XIX 

 

Mann–Whitney test och 

analyserades med SPSS. 

 

11 Dixon, J., 

Stagg, H., 

Wehbe-Janek, 

H., Jo, C., 

Culp, W. & 

Shake J. 

 

USA 

 

2015 

 

 

A Standard 

Handoff Improves 

Cardiac 

Surgical Patient 

Transfer: 

Operating Room to 

Intensive Care 

Unit 

 

Journal for 

Healtcare Quality 

 

 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av en 

standardiserad checklista vid 

överrapportering av 

hjärtopererade patienter till 

intensivvårdsavdelningen. 

 

 

Kvantitativ: 

Observationsstudie med pre- 

och postintervention. 

 

Urval: 60 överrapporteringar 

utförda av anestesiologer till 

intensivvårdsavdelningen. 

Preintervention: n =30 

Postintervention: n = 30 

 

Intervention: Standardisera 

checklista, modifierad från 

Petrovic et al 2012b original 

checklista. 

 

Dataanalys: Data jämfördes 

med chi – två -test eller 

ickeparametisk 

Mann–Whitney test. 

Resultatet visade 

förbättring i 

informationsöverföringen 

med en standardiserad 

checklista. 

 

Det blev färre avbrott i 

överrapporteringen och 

kommunikationen som 

effektiviserades. 

 

Rapporteringstiden ökade 

med 2 minuter. Vilket 

ansågs relatera till att mer 

information kom med i 

rapporten. 
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Bilaga 4. Kvalitetsgranskningsmall 

Kopierad från Bettany-Saltikov och McSherry (2012, s.83) 
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Bilaga 5. Dataextraktionsmall 

(Kopierad från Bettany-Saltikov och McSherry (2016, s.150)) 

Template to use for quantitative generic data extraction 

Details of study 1 (bibliographical reference): 

Title: 

Source: 

Purpose of the study: 

Reviewer’s name: 

Study design: 

Population: 

Sample size: 

Criteria of diagnosis: 

Any secondary diagnosis: 

Exclusion criteria: 

Setting 

Intervention: 

Comparative intervention: 

Outcomes 

Adverse effects: 

 


