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Abstrakt 

Bakgrund: Det förekommer brister i överrapportering från ambulanssjuksköterska 

till sjuksköterska på akutmottagning, vilket kan leda till negativa konsekvenser för 

patienten. Överrapportering är en stor riskfaktor inom vården, vårdskador hade 

kunnat undvikas genom informativ överrapportering. Tidigare forskning belyser 

brist på patientsäkerhet, sekretess samt kommunikation under överrapportering. 

Standardiserade kommunikationsverktyg anses stärka kvalitén på överrapportering.  

Syfte: Syftet var att undersöka faktorer av betydelse för överrapportering mellan 

ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagning. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Tio semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor på 

akutmottagning. Intervjuerna analyserades genom Graneheim och Lundmans 

kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och åtta underkategorier. 

Bristande sekretess var framträdande och härleddes till miljöns utformning. 

Sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde ibland svårigheter att fokusera enbart 

på överrapporteringen där hög stressnivå och hög arbetsbelastning var de främsta 

bidragande orsakerna. Det som ansågs positivt och kunde gynna god och säker 

överrapportering var att få patienten delaktig, samt använda ett strukturerat 

kommunikationsverktyg såsom SBAR. Sjuksköterskorna inom båda 

yrkeskategorierna påpekade fördelen med att förstå varandras arbetssituation och att 

det bidrog till en ömsesidig respekt.  

Slutsats: Sekretessen under överrapporteringen är bristfällig, miljön är en stor 

bidragande faktor. Överrapportering sker vanligen i öppna miljöer med många 

avbrott och störande moment, vilket gör att sjuksköterskorna känner sig stressade. 

Brister i överrapportering förekommer och medför att viktig information om 

patienten går förlorad. Överrapportering önskas genomföras enligt ett strukturerat 

arbetssätt såsom SBAR i lugna och ostörda miljöer. Miljön behöver förbättras på 

akutmottagningar så att patientens integritet bibehålls. Fortsatt forskning behövs 

kring fenomenet överrapportering för att gynna patientsäkerheten samt personalens 

arbetsmiljö.  
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Abstract 

Background: There are deficiencies in the patient handover from ambulance nurses 

to nurses in the emergency department, which can lead to negative consequences for 

the patient. Handover is a big risk factor in healthcare and care-related damages 

could have been avoided through informative handover. Earlier research shows a 

lack of patient safety, professional secrecy and communication during patient 

handover. Standardised tools of communication are believed to strengthen the 

quality in patient handover. 

Aim: The aim was to investigate factors of importance for handover between 

ambulance nurse and nurse in the emergency department. 

Method: Qualitative interview study with inductive approach. Ten semi-structured 

interviews were performed with ambulance nurses and nurses from the emergency 

department. The interviews were analysed through Graneheims and Lundmans 

content analysis. 

Results: The results are presented in three main categories and eight subcategories. 

Lack of professional secrecy was prominent and derived to configuration of the 

environment. The emergency department nurses experienced sometimes difficulties 

in focusing on only the handover, where high stress levels and heavy workload were 

the main contributing causes. What was considered positive and could favour good 

and safe handover was to get the patient involved and to use a structured 

communication tool such as SBAR. The nurses in both professions pointed out the 

benefit of understanding each other´s work situation and that it would contributes to 

mutual respect. 

Conclusion: The professional secrecy during handover is inadequate and the 

environment is a big contributing factor. The handover usually takes place in an 

open environment with lots of interruptions and disturbing elements, which make 

the nurse feel stressed. Deficiencies occur and results in that important information 

about the patient gets lost. The handover is desired to be done in a structured way of 

working, as SBAR, in calm and uninterrupted environments. The environment 

needs to be improved in emergency departments so that the patient´s integrity is 

maintained. Continued research is needed about the phenomenon handover to 

promote patient safety and the work environment of the staff. 
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1 Inledning 

Inom svensk hälso- och sjukvård drabbas årligen mer än 100 000 personer av 

vårdskador (Socialstyrelsen, 2017a). Det kan innebära sjukdom, kroppslig skada, 

psykiskt lidande och dödsfall (Socialstyrelsen 2017b).  Överrapportering av en 

patient ses som det största riskmomentet för att drabbas av vårdskada. Majoriteten 

av skador inom vården hade genom informativ överrapportering kunnat undvikas 

(Socialstyrelsen, 2019b).  

Resultat från tidigare forskning belyser bland annat brister inom patientsäkerhet, 

sekretess och kommunikation samt vikten av standardiserade 

kommunikationsverktyg. Författarnas föreställning är att ambulanssjuksköterskor 

och sjuksköterskor på akutmottagningen arbetar i en komplex vårdmiljö med många 

stressande moment. Enligt författarnas erfarenheter förekommer bristfällig 

information vid överrapportering, stressig miljö samt en bristfällig patientsäkerhet 

och sekretess runt patienten. Faktorer som hunger, sömnbrist, sinnesstämning samt 

störande ljud och ofrivilliga avbrott påverkar överrapporteringen. Tidigare forskning 

har genomförts i andra länder, det verkar finnas bristfällig forskning inom området i 

Sverige. Studien genomfördes med sjuksköterskor som arbetade på en 

akutmottagning och en ambulansstation i södra Sverige. Till akutmottagningen där 

studien är genomförd anländer cirka 48% av patienterna med ambulans.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Den akuta vårdprocessen  
Sverige är uppdelat i 21 Regioner (Sveriges Kommuner och Regioner, 2020a), varje 

Region upprättar en plan angående ambulanssjukvården och akutsjukvården inom 

sitt geografiska område (Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m., 

2009). Ambulansuppdragen styrs av olika larmcentraler. Det finns 14 larmcentraler i 

Sverige som benämns SOS-centraler, de tar emot cirka 3,2 miljoner samtal per år 

(SOS Alarm, 2018). Av dessa samtal är cirka 850 000 ambulansärenden 

(Stålhandske & Engerström, 2016). Antal kontakter på akutmottagningarna i hela 

Sverige är cirka 1,9 miljoner per år. Dock finns ett mörkertal då personer under 19 

år är exkluderade i statistiken. Enligt aktuell statistik var antal patientkontakter på 

akutmottagningen där studien genomfördes cirka 30 000 per år, med exkludering av 

personer under 19 år (Socialstyrelsen, 2019a).  

Det är en förutsättning att personalen i ambulansen och på akutmottagningen 

samarbetar med varandra för att ge patienten säker vård. Teamarbete inom vården 

anses vara en självklarhet. Detta sker genom en kommunikation som är en 

ömsesidig och respektfull dialog med andra teammedlemmar. Dialogen är grunden i 

teamarbetet, olika kompetenser i teamet används i ett gemensamt arbete för 

patienternas bästa. Arbetsklimatet som teamet arbetar i har en betydande roll för 

teamarbetet (Edberg et al., 2017). Enligt Haddleton (2019a) är teamarbete inom 

vården en förutsättning för att upprätthålla patientsäkerheten. För att teamarbetet ska 
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fungera optimalt behövs en förståelse och kunskap om varandras roller. Vidare 

krävs en tydlig kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna som arbetar med 

patienten i fokus. För att bibehålla ett gott teamarbete rekommenderas att 

gemensamma övningar genomförs (Haddleton, 2019a). 

Ett vårdande möte startar vanligen med att det upprättas en vårdrelation mellan 

sjuksköterskan som arbetar i ambulansen (prehospitalt) och patienten. Vanligen 

kommer ambulanssjuksköterskan patienterna nära inpå dennes livsvärld då 

situationen ofta är oväntad. Ambulanssjuksköterskan kommer in i patientens hem 

eller så sker mötet på allmän plats. Patienten triageras av ambulanssjuksköterskan 

och överrapportering till nästa vårdinrättning genomförs (Andersson Hagiwara & 

Wireklint Sundström, 2016). Sjuksköterskan på akutmottagningen tar emot patienter 

som anländer med ambulans och ansvarar för mottagandet av patienten 

(Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m., 2009). 

Överrapporteringen kan ske på olika sätt, det är inte ovanligt att överrapportering 

sker med patienten bedside i korridoren, där andra patienter är närvarande. 

Sjuksköterskan på akutmottagningen tar över ansvaret för patienten och triagerar 

patienten på nytt, om sjuksköterskan i ambulansen gjort en korrekt bedömning och 

patienten inte försämrats så blir triageringen densamma (Elmqvist & Frank, 2012). 

Enligt Talbot och Bleetman (2007) förekommer det att sjuksköterskan på 

akutmottagningen distraheras av sin egen kliniska bedömning av patienten när hen 

ser patienten. Detta kan leda till att sjuksköterskan på akutmottagningen inte lyssnar 

så noga på ambulanssjuksköterskans överrapportering, vilket i sin tur leder till att 

viktig information angående patienten missas (Talbot & Bleetman, 2007). Enligt 

Bruce och Suserud (2005) indelas överlämningen av patienten i tre delar: muntlig 

rapport, överlämning av skriftlig journal, till sist själva överlämnandet av patienten 

när hen flyttas över från ambulansens bår till britsen på akutmottagningen. 

 

2.2 Akutsjukvård ur ett patientperspektiv 
Patienten är beroende av sjuksköterskan då hen besitter de kunskaper och 

färdigheter som krävs för att behandla patienten. Detta leder till att sjuksköterskan 

har makt som patienten blir beroende av och därav måste förlita sig på 

sjuksköterskans kunskaper. Ibland är mötet mellan patienten och sjuksköterskan 

kort och då är det extra viktigt att försöka skapa en trygg vårdrelation innan 

patienten lämnas över i vårdkedjan (Bremer & Wireklint Sundström, 2014). Även 

om patienten är nöjd med sin handläggning i akutvården vid sjukdom förekommer 

vanligen en sårbarhet hos patienten. Känslor som hjälplöshet, maktlöshet, rädsla, 

beroende och ensamhet kan förekomma (Elmqvist & Frank, 2012). Vad patientens 

behov är och vad som är bra för patienten måste förstås från patientens perspektiv. 

Det kan inte avgöras av sjuksköterskan, delaktighet är därför ett viktigt etiskt värde 

för sjuksköterskan att förhålla sig till (Forsman, Nilsson Kajermo & Wallin 2019). I 

Kerr, McKay, Klim, Kelly och McCann (2013) framkom det att patientens närvaro 

under överrapportering upplevdes förbättra den individuella akutvården för den 

enskilda patienten. Patienter uppskattade att dem om möjligt kunde fylla i 

information som missas eller missuppfattats. Vidare upplevde patienter att 

sekretessen och integriteten bibehölls genom att överrapporteringen genomfördes i 

enskilda utrymmen såsom slussar eller rum som var avskilda (Kerr et al., 2013).  
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2.3 Kommunikation 
Kommunikation är en central del av omvårdnaden och det handlar om samspel 

mellan människor (McCabe & Timmins, 2015). Enligt Maltén (1998) kan 

kommunikation definieras som utbyte av budskap. McCabe och Timmins (2015) 

menar att kommunikation är ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att 

uppnå en förståelse. Det finns olika sätt att kommunicera på så som muntligt, 

skriftligt eller kroppsligt (McCabe & Timmins, 2015). Kommunikation kan vara 

komplicerad och kan tolkas på olika sätt. Informationen har gått fram för att den 

kommunicerats, men det betyder inte att mottagaren förstått det som sändaren säger 

(Öhlén, 2017).   

Kvalitén i kommunikationen påverkas av flera faktorer enligt Bost, Crilly, Patterson 

och Chaboyer (2012). Dahlberg och Segesten (2010) anser att svårigheter i 

kommunikationen är när människor inte säger vad de menar eller menar vad de 

säger (Dahlberg & Segesten, 2010). Bristfällig kommunikation identifieras som en 

bidragande faktor när det gäller felaktigheter inom vården (Burton, Norton, Smyth, 

Ward, & Day, 2016). Enligt Holmberg (2016) påvisar studier att kommunikationen 

som ambulanssjuksköterskan delger sjuksköterskan på akutmottagningen är 

avgörande för patientens efterföljande vård. Det brister vanligen i 

kommunikationsöverföringen från ambulanssjuksköterskan till mottagande 

sjuksköterska på akutmottagning (Holmberg, 2016). Detta stärks i Fitzpatrick et al. 

(2018) där det framkom att bristfällig kommunikation mellan olika instanser ökar 

lidandet för patienten, felaktig behandling ges och symtom missas (Fitzpatrick et al., 

2018).  

 

2.3.1 Överrapportering 

Enligt Bruce och Suserud (2005) är en välfungerande överrapportering från 

ambulanssjuksköterska till mottagande sjuksköterska på akutmottagning en av de 

viktigaste uppgifterna sjuksköterskor ställs inför. Den mest optimala 

överrapporteringen involverade vanligen patienter med specifika medicinska 

problem. Den mindre bra överrapporteringen upplevdes mer framträdande när det 

gällde patienter med en mer komplicerad vårdsituation. Överrapporteringen visade 

sig vara avgörande för att säkerhetsställa att patienten fick rätt vård och 

tillhandahölls på lämplig vårdnivå (Bruce & Suserud, 2005). Vanligen har 

ambulanssjuksköterskan bara en chans att överrapportera patienten till mottagande 

akutmottagning (Talbot & Bleetman, 2007). I Thomson, Tourangeau, Jeff och Puts 

(2018) visade det sig att fyra faktorer påverkade kvalitén i överrapporteringen; 

känsla av trygghet, lyckade ingrepp, ett okomplicerat flöde av patienter genom 

triagen samt goda relationer mellan sjuksköterskorna som ingår i överrapporteringen 

(Thomson et al., 2018). Enligt Fealy et al. (2019) visar forskning att kvalitet vid 

överrapportering uppnås genom utbildning av personal samt standardiserade 

överrapporteringsprotokoll. Störande moment vid överrapportering kan vara bland 

annat telefonsamtal och oväsen (Fealy et al., 2019). En viktig faktor vid 

överrapportering är frånvaro av avbrott för både sjuksköterskan som ger och för den 

som får rapporten (Sanjuan-Quiles et al., 2018). Kvalitén i överrapportering beror på 
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personalens förväntningar, tidigare erfarenhet, arbetsbelastning och relationen till 

arbetskollegan. Även mottagarens koncentration och möjligheten till dokumenterad 

information påverkar överrapportering (Bost et al., 2012). Informationen som 

framkommer under överrapportering är av stor betydelse för patientens fortsatta 

vård. Det kan vara en utmaning för rapporterande sjuksköterska att veta vilken 

information som är viktigast att delge (Sousa et al., 2019). Tio faktorer beskrivs vara 

viktigast vid överlämningen av patienter. Fem faktorer är kopplade till patientens 

vitala parametrar. Blodtryck, större skador, skadans lokalisation, puls, 

andningsfrekvens och patienthistoria anses vara den viktigaste informationen vid 

överrapportering (Makkink, Stein, Bruijns & Gottschalk, 2019). Avbrott i 

överrapportering är ett hinder. Sjuksköterskor rapporterar vanligen utifrån deras eget 

minne och använder inte strukturerade rapporter (Fitzpatrick et al., 2018). I Bruce 

och Suserud (2005) påvisades det att den muntliga kommunikationen från 

ambulanssjuksköterskan till mottagande sjuksköterska på akutmottagningen 

vanligen var strukturerad (Bruce & Suserud, 2005).  

 

2.3.2 Patientsäkerhet 

God kommunikation är nyckeln till patientsäkerhet (Dawson, King & Grantham, 

2013). Patientsäkerhet upprättas genom att sjuksköterskan och patienten båda är 

delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att förhållningssättet till patientsäkerheten är 

uppbyggd samt att det arbetas riskförebyggande för att förhindra vårdskador och 

lidande (Socialstyrelsen, 2017b). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till 

hög patientsäkerhet i vården. Den belyser vikten av att sjuksköterskan skall bedriva 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). 

Sjuksköterskor upplever att patientsäkerheten stärks när överrapportering sker både 

muntlig och genom att ett skriftligt dokument lämnas över med information om 

patientens tillstånd (Sanjuan-Quiles et al., 2018). Överrapportering kan vara 

bekymmersamt och bristfällig kommunikation innebär en risk för patientsäkerheten 

(Fealy et al., 2019). Enligt Carter, Davis, Evans och Cone (2009) äventyrades 

patientsäkerheten då ungefär 40 procent av viktig information visade sig kunna 

försvinna under överrapportering prehospitalt till akutmottagning (Carter et al, 

2009). När viktig information inte når fram under överrapportering kunde 

patientsäkerheten komma att påverkas negativt (Welsh et al., 2010). I Welsh, 

Flanagan och Ebright (2010) påvisades att kommunikationsfel under 

överrapportering kan leda till konsekvenser som innebär sämre vård för patienten 

(Welsh et al., 2010). Vidare framkommer i Kerr, Lu och McKinlay (2014) att 

effektiv kommunikation under överrapportering av patienter är avgörande för att 

säkerhetsställa god vård, kontinuitet och patientsäkerhet. 

Överrapporteringsmomentet ansågs vara en högriskaktivitet som kan förknippas 

med allvarliga negativa följder för patienter (Kerr et al., 2014). En annan aspekt 

med patientsäkerhet kring överrapportering är kravet om sekretess. Enligt kap 25 § 

12 i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) får information om patienten 

endast lämnas till andra myndigheter, om informationen kommer att gagna 

patienten. Källberg och Öhrn (2019) menar att regeln om tystnadsplikt finns för att 

skydda patientens integritet (Källberg & Öhrn, 2019). I Burton et al., (2016) 

framkommer det oro bland vårdpersonal över patientsekretessen vid 
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överrapportering. Anderson, Malone, Shanahan och Manning (2015) belyser att 

sekretessen vid överrapportering är ett problem då den äventyras och att personalen 

var mer bekymrade över sekretessen än patienten. World Health Organization 

[WHO] (2007) rekommenderar att den strukturerade kommunikationsmodellen 

SBAR används vid all överrapportering inom hälso- och sjukvård, för att främja 

patientsäkerheten (World Health Organization [WHO], 2007). SBAR är en 

kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring. Med SBAR 

ges strukturerad och viktig information på ett snabbt och effektivt sätt. SBAR står 

för: S- Situation, B- Bakgrund, A- Aktuell bedömning, R- Rekommendation 

(Haddleton, 2019b). SBAR kan användas vid olika former av rapportering. Det 

finns en akut SBAR situation och en icke akut SBAR situation. De två 

situationsmodellerna är olika formulerade men innebörden av överrapporteringen 

blir densamma (Sveriges Kommuner och Regioner, 2020b).  

 

3 Teoretisk referensram 

Författarna till studien har valt att betrakta problemområdet med begreppet 

kommunikation utifrån Travelbees omvårdnadsteori, vilken utarbetades på 1960-

talet (Travelbee, 2007). Travelbee (2007) menar att varje människa är unik, lika 

men ändå olika varandra. Relationen mellan vårdare och patient ses som en 

interaktionsprocess. Kommunikation är en ömsesidig process mellan människor och 

i samband med interaktion möjliggörs det att syftet med omvårdnaden uppnås. 

Kommunikationen är därav viktig både i mötet mellan ambulanssjuksköterskan och 

patienten samt mellan ambulanssjuksköterskan och sjuksköterskan på 

akutmottagningen vid överrapporteringen. Interaktion delar Travelbee (2007) in i 

olika faser som handlar om individens förväntningar och uppfattningar om varandra 

samt att vårdare och patient har en förståelse för varandras upplevelser. Vidare 

belyses vikten av empati och sympati, att människor förstår varandras tankar, 

känslor och lidande. Det resulterar i en ömsesidig förståelse med nära kontakt vid 

individers utbyte av upplevelser. Fokus ligger hela tiden på att människan är unik 

och patienten är i fokus. Människan som individ växer, utvecklas och ändras genom 

hela livet. Sjuksköterskan ska inte ha handlingar som mål utan som medel att hjälpa 

patienten. Genom att sjuksköterskor konfronterar patientens sårbarhet, konfronterar 

hen också sin egen sårbarhet. Vilket är av vikt för att förstå patienten så att en 

korrekt överrapportering görs till nästa vårdnivå där det väsentliga i patientens 

anamnes och livsvärld belyses. För att kunna acceptera andra människor bör 

sjuksköterskan delge sina egna upplevelser, acceptera och erkänna sig själv som 

mänsklig i mötet med andra människor. Omvårdnad handlar om människor och 

sjuksköterskans förmåga att tillgodose patienters omvårdnadsbehov. Vilket har med 

sjuksköterskans personlighet att göra, hur bra hen är på att bemöta andra människor. 

Att sjuksköterskor skaffar sig inblick i patienternas livsvärld är en förutsättning för 

det vårdande mötet och för att sjuksköterskan ska kunna överrapportera 

informationen så att den blir säker och överensstämmer. Kommunikationen mellan 

människor, exempelvis sjuksköterska och patient eller sjuksköterska till 

sjuksköterska sker både när personerna pratar med varandra men även när det är 

tyst. Människor kommunicerar oavsett om de är medvetna om det eller inte. 
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Kommunikation innefattar inte bara att prata med varandra, utan det sker också 

genom personens beteende, utseende, attityd, ansiktsuttryck samt genom gester 

(Travelbee, 2007).  

 

4 Problemformulering 

Överrapporteringen har visat sig vara ett stort riskmoment för patientens vård och 

behandling. Att överrapporteringen blir korrekt är betydelsefullt för patientens vård 

och fortsatta handläggning. Blir överrapporteringen bristfällig kan det ge förödande 

konsekvenser för patienten och patientsäkerheten blir lidande. Sekretessen kan bli 

bristfällig om överrapporteringen inte sker avskilt. Avbrott i överrapporteringen och 

stress kan bidra till att viktig information inte når fram. Det kan vara en utmaning att 

förstå varandras professioner, ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på 

akutmottagningen. Informationen som överrapporteras från ambulanssjuksköterskan 

kanske inte uppfattas korrekt av sjuksköterskan på akutmottagningen. Med studien 

vill författarna uppnå en fördjupad kunskap om faktorer som påverkar 

överrapporteringen genom en djupare förståelse i sjuksköterskornas upplevelse av 

överrapportering. Vidare kan detta leda till ökad inblick i de brister och hjälpmedel 

som finns.  

 

5 Syfte 

Syftet var att undersöka faktorer av betydelse för överrapportering mellan 

ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagning. 

 

6 Metod 

6.1 Design 
Studiens design var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, vilket enligt 

författarna ansågs som en passande design för att belysa sjuksköterskors upplevelser 

och egna erfarenheter. Den valda designen beskrivs väl i Polit & Beck, (2017) som 

ett lämpligt sätt att försöka förstå och förklara olika fenomen (Polit & Beck, 2017). 

En induktiv ansats antogs där författarna utgick från det inhämtade empiriska 

materialet och skapade underkategorier och kategorier. Enligt Kristensson (2014) 

syftar en induktiv ansats till att från den fakta som framkommer formulera någon 

form av modell, teori eller hypotes (Kristensson, 2014). Intervjufrågorna 

formulerades utifrån problemformuleringen för att svara mot studiens syfte. Enligt 

Elo och Kyngäs (2008) är kvalitativ innehållsanalys en passande metod att använda 

för att tolka och granska texter (Elo och Kyngäs, 2008). De transkriberade 

intervjuerna studerades både latent och manifest. Lundman & Hällgren Graneheim 
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(2017) beskriver manifest som att det uppenbara innehållet i texten förklaras på en 

beskrivande nivå. Latent innebär att författarna tolkar bakomliggande budskap i 

intervjuerna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

6.2 Urval 
Studiens informanter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

dem var verksamma inom samma kontext och alla tillgängliga personer fick frågan 

om att delta. Enligt Kristensson (2014) är bekvämlighetsurval en lämplig och 

vanligt förekommande strategi att använda sig av vid uppsatser. Det är tidseffektivt 

och vanligen inte svårt att finna tillräckligt med informanter. Risken är dock att 

variationen i studien blir mindre då informanterna värvas från samma kontext 

(Kristensson, 2014). Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna 

skulle ha arbetat minst fem år inom respektive verksamhet som sjuksköterskor, även 

vikarier och timanställda ingick. Sjuksköterskorna som arbetade i ambulansen skulle 

vara vidareutbildade specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och 

sjuksköterskorna på akutmottagningen skulle ha erfarenhet av att ta emot 

ambulanspatienter. I studien inkluderades både män och kvinnor. 

Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård inkluderades i studien men det var inte 

ett krav, då urvalet hade blivit för litet eftersom det endast fanns ett fåtal 

specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård på den studerande akutmottagningen. 

Enligt Kristensson (2014) behöver inte urvalet i en kvalitativ studie vara 

representativt för populationen då resultatet av studien inte behöver kunna 

generaliseras. Samtliga anställda sjuksköterskor på ambulansstationen samt 

akutmottagningen tillfrågades om deltagande till studien. Svarsfrekvensen från båda 

verksamheterna var låg i förhållande till antal anställda. Av de som anmälde sig 

frivilligt valdes fem sjuksköterskor från vardera verksamhet, det vill säga tio 

stycken totalt som var lämpliga för studien. Åldersspridningen hos informanterna 

var jämnt fördelat hos sjuksköterskorna på akutmottagningen och 

ambulanssjuksköterskorna. Medelåldern hos sjuksköterskorna på akutmottagningen 

var 45 år och ambulanssjuksköterskornas medelålder var 49 år. Åldersspridningen 

på akutmottagningen var 27år och inom ambulansverksamheten var den 29år. 

Medelvärdet på arbetade år för ambulanssjuksköterskorna var 17 år och hos 

sjuksköterskorna på akutmottagningen 20 år. På akutmottagningen var fyra 

informanter kvinnor och en man. Ambulanssjuksköterskorna var fyra män och en 

kvinna.  

 

6.3 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som 

författarna inhämtat via inspiration från Polit & Beck (2017). Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) bör intervjuer startas med uppgifter om informanterna 

som har betydelse för studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Intervjun inleddes med information angående informanternas kön, ålder och 

yrkeserfarenhet. En intervjuguide skapades efter inhämtad kunskap ifrån 

Kristensson (2014), frågorna var förbestämda och lika för alla. De behövde inte 

ställas i exakt samma ordning, informanterna berättade fritt och om svaren ledde in 
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på någon planerad fråga, ställdes den istället. För att få ett bättre flyt i intervjuerna 

fanns utrymme för följdfrågor. Förbestämda följdfrågor användes i syfte att fördjupa 

resonemanget. Se frågeställningar i bilaga (bilaga 1). Innan intervjufrågorna 

fastställdes testade författarna att ställa frågorna till varandra. Vidare när frågorna 

bestämts genomfördes tre testintervjuer med båda författarna närvarande för att 

kontrollera intervjuns relevans relaterat till studiens syfte. Testintervjuerna 

möjliggjorde även att undersöka om intervjuerna hade flyt och om frågorna var 

lättförståeliga samt möjliggjorde det träning för författarna att intervjua. 

Sjuksköterskorna som användes i testintervjuerna uppnådde inklusions- och 

exklusionskriterierna men ingick inte i studien. Testintervjuerna bidrog till att två 

frågor exkluderades då samtliga testinformanter kom in på den tänkta frågan av 

tidigare nämnda frågor. Enligt Kristensson (2014) är testintervjuer vanligt 

förekommande för att testa intervjuguiden. Intervjuerna bandinspelades och 

inspelningarna transkriberades. För att få en djupare inblick i varandras material 

transkriberade författarna varandras intervjuer. Intervjuerna ägde rum på en för 

informanten valfri plats. Enligt Polit och Beck (2017) kan informanternas val av 

intervjuplats medföra att dem känner sig mer avslappnade och trygga i miljön (Polit 

& Beck, 2017). Platserna där intervjuerna genomfördes varierade, några intervjuer 

genomfördes hemma hos informanterna, några hemma hos författarna samt några i 

ett avskilt utrymme på arbetsplatsen. Enligt Danielsson (2017b) är miljön där 

intervjun sker av stor betydelse för att intervjun ska bli innehållsrik och djupgående. 

Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att informanten inte påverkas av 

intervjuaren, så att hen vågar öppna sig och ge ärliga svar (Kristensson, 2014). Detta 

försökte författarna undvika genom att dela upp intervjuerna och intervjua varandras 

kollegor. Längden på intervjuerna varierade mellan 5 och 20 minuter, de 

bandinspelades med hjälp av diktafoner. 

 

6.4 Analys 
En kvalitativ innehållsanalys användes i studien, vilket enligt Kristensson (2014) är 

vanligt förekommande inom vårdvetenskaplig forskning och fokuserar på individers 

upplevelser, beskrivningar eller uppfattningar som svarar på studiens syfte. Studiens 

analys utgick från Graneheims och Lundmans (2004) analysprocess som delas in i 

sex olika steg. Där första steget innebär att författarna läste igenom samtliga 

transkriberade intervjuer upprepade gånger var för sig. Detta genomfördes så att 

författarna skulle få en helhetsbild samt ökad kunskap och förståelse av fenomenet. 

Författarna träffades sedan och delgav varandra sina intryck av intervjuerna. Med 

detta tillvägagångssätt minimerades risken att kategorier i intervjuerna missades. I 

andra steget genomfördes enskilt identifiering av meningsbärande enheter från 

datainnehållet som var relaterade till studiens syfte. Författarna träffades sedan och 

diskuterade sina åsikter. I tredje steget kodades de meningsbärande enheterna. 

Texten kondenserades, vilket innebar att den kortades ner. Författarna kodade först 

samma intervjuer var för sig, för att sedan jämföra och diskutera kodningarna med 

varandra. I det fjärde steget lästes alla koder igenom, skillnader och likheter i 

koderna identifierades, detta genomfördes initialt var för sig. Författarna skrev över 

koderna i datorn, skrev ut dem och klippte små papperslappar av dem. 

Papperslapparna lades sedan i högar för att få fram kategorier. Det är viktigt att se 

själva kodningen utan sitt sammanhang till själva texten. Vidare träffades författarna 
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och jämförde varandras skillnader och likheter. De koder som var likartade 

sammanfattades till kategorier. Kategorierna gjordes om till rubriker som innehöll 

kodernas betydelse, detta genomförde författarna gemensamt. Det resulterade till 

början i många kategorier. För att få ner antalet kategorier letade författarna 

tillsammans efter gemensamma nämnare i kategorierna. I steg fem lästes 

kategorierna, koderna samt texterna igenom var för sig för att få en helhet. Därefter 

träffades författarna och sammanställde kategorierna, texternas innehåll lyftes till en 

högre nivå. Underkategorier identifierades till en eller flera andra kategorier, detta 

genomfördes var för sig för att sedan jämföra varandras åsikter. I det sista steget, 

steg sex lästes alla kategorier och underkategorier igenom. De hela intervjuerna 

lästes igenom igen och kategorierna som framkommit ställdes i relation till 

intervjuerna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) syftar sjätte steget till att finna 

övergripande teman, det är inte alltid som det kan urskiljas, då stannar analysen 

efter steg fem (Graneheim & Lundman, 2004). För att ge ytterligare nyanser till den 

löpande texten i resultatet om sjuksköterskornas upplevelser användes citat från 

intervjuerna. Exempel på analysprocess se tabell (tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel av analysprocess  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

(2)..så hör ju liksom 

omkringliggande 

patienter både 

rapport, dom hör när 

läkaren undersöker, 

dom hör vilka 

åtgärder som skall 

göras och behandling. 

Omkringliggande 

patienter hör rapport, 

undersökning, 

åtgärder och 

behandling 

Sekretessen 

brister då 

omkringliggande 

patienter hör 

Sekretess Patientcentrerade 

faktorer 

 

(6)Väldigt 

individuellt ööö, 

endel ööö endel har 

ju större förståelse för 

oss och vi för dom, 

jaa och andra inte 

ööö 

Endel har större, 

andra mindre 

förståelse, det är 

individuellt 

Förståelsen för 

varandras arbete 

Samarbete Professionella 

faktorer 

 

 

(7)..jag som 

sjuksköterska tar 

emot rapporten har 

väldigt mycket att 

göra och är ganska 

stressad 

Sjuksköterskan som 

tar emot rapport har 

mycket att göra är 

stressad 

Stressigt  Arbetsbelastning Yttre faktorer 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 
Studien följde Helsingforsdeklarationen, för att skydda informanterna tillämpades 

de fyra centrala forskningsetiska kraven: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Helsingforsdeklarationen, 2018). Innan 

studiens start precis som både Ludvigsson (2015) och Helsingforsdeklarationen 

(2018) belyser skickades ett skriftligt informationsbrev till respektive 

verksamhetschef och efter godkännandet av verksamhetschefen vidarebefordrades 

det till samtliga anställda. Se informationsbrev i bilaga (bilaga 2). Samtycke 

inhämtades genom att deltagarna skrev under samtyckesformulär. Se 

samtyckesformulär i bilaga (bilaga 3). Medverkande i studien var frivilligt och 

informanten fick avbryta studien när som helst. Informanterna behandlades lika i 

studien. Författarna höll intervjuerna konfidentiella, det går inte att härleda vilken 

informant som sagt vad, när intervjuerna transkriberades avidentifierades själva 

intervjun och erhöll en siffra (Danielsson, 2017b). All insamlad information 

användes endast till studien och under studiens gång förvarades materialet så bara 

författarna hade tillgång till det (Kristensson, 2014).  Kassettbanden med 

intervjuerna hölls under studien inlåsta hemma hos en av författarna (Danielsson, 

2017b). Efter avslutad studie förstördes materialet när examensarbetet var godkänt. 

Med ovan beskrivna åtgärder anser författarna att de etiska riskerna för den enskilda 

informanten var minimala och att studiens nytta var större än riskerna. Författarna 

fyllde innan studiens start i en etisk egengranskning, se etisk egengranskning i 

bilaga (bilaga 4). 

 

6.6 Författarnas förförståelse 
Författarna har arbetat mer än 15 år som sjuksköterskor på akutmottagning och har 

därmed en förförståelse kring ämnet som studeras. Författarna har erfarit både bra 

och mindre bra överrapporteringar. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en förförståelse i kommunikationen kan 

både försvåra och förstärka förståelsen. Det är viktigt att använda sin förförståelse 

på rätt sätt, objektivt, med öppet och följsamt förhållningssätt utan fördomar 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta har författarna tagit i beaktning under studiens 

genomförande. 

 

7 Resultat 

Utifrån de transkriberade intervjuerna skapades tre kategorier samt åtta 

underkategorier som beskriver sjuksköterskornas upplevelser av överrapportering 

mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagning. 

Huvudkategorierna som framställdes var Patientcentrerade faktorer, Professionella 

faktorer samt Yttre faktorer. Underkategorierna som framkom var: Sekretess, 

Delaktighet, Struktur, Fokusering, Samarbete, Värderingar, Miljö samt 

Arbetsbelastning. Överblick av kategorier och subkategorier tabell (tabell 2). 
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Tabell 2. Överblick av kategorier och subkategorier 

Patientcentrerade faktorer 

• Sekretess  
• Delaktighet  

Professionella faktorer 

• Struktur 

• Fokusering  

• Samarbete 

• Värderingar 

Yttre faktorer 

• Miljö  

• Arbetsbelastning 

 

 

7.1 Patientcentrerade faktorer 

7.1.1 Sekretess  

Det framkom i studien att både ambulanssjuksköterskorna och sjuksköterskorna på 

akutmottagningen någon gång upplevt bristfällig sekretess runt patienten. En 

intervju utmärker sig då sjuksköterskan uppgav att sekretessen bibehölls då man 

pratar tyst och att det finns utrymme att gå undan om det skulle vara något särskilt. 

”man pratar tyst, är det något speciellt kan man ju gå undan liksom” (Informant nr 

10). Det visade sig vara olika stor risk för att sekretessen blev bristande beroende på 

var och hur överrapporteringen skedde. Om ambulanssjuksköterskan larmade in en 

patient via kommunikationsradio eller telefon upplevdes det bevara sekretessen mer 

runt patienten. Vikten av att gå in på avskilt rum och rapportera belystes. Det 

framkom av ambulanssjuksköterskorna som överlämnar patienter på olika sjukhus 

att det är en stor skillnad i hur sekretessen bibehålls på de olika akutmottagningarna 

just under överrapporteringen. Vissa sjukhus hade rutin på att patienten 

rapporterades öppet i korridoren där andra patienter, anhöriga och medarbetare som 

inte var involverade i patienten vistades runtomkring, där visade det sig vara dålig 

sekretess. På andra sjukhus rapporterades det i ett slussrum, vilket ansågs vara 

säkrare för patientens sekretess och integritet. Det kunde dock vara så att det kom 

förbipasserade kollegor eller andra ambulanspatienter i slussen, vilket äventyrade 

sekretessen för patienten samt bidrog till avbrott under överrapporteringen.  

 

”Tar man emot en vanlig ambulanstriage så finns det i princip ingen sekretess, det 

är öppna ytor, det är korridorer, vi har patienter som ligger bredvid, vi har annan 

personal som går fram och tillbaka” (Informant nr 7) 
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Det främsta som visade sig vara negativt för sekretessen handlade om miljön, 

Öppen miljö ledde till att personer som inte borde få information om patienten, fick 

inblick i överrapporteringarna som lämnades från ambulanssjuksköterskorna till 

sjuksköterskorna på akutmottagningen. Det kunde till och med vara så att 

ambulanssjuksköterskan inte berättade vissa saker för att bibehålla patientens 

sekretess. Eller att sjuksköterskan på akutmottagningen ville få en snabb 

överrapportering, hen kunde medvetet undvika att ställa frågor och ville ha 

rapporten avklarad för att inte känslig information skulle höras av andra personer 

omkring. En överrapportering där sekretessen bibehålls visade sig vara i ett enskilt 

rum där endast vårdpersonalen som lämnade över patienten, vårdpersonalen som 

skulle ta över ansvaret för patienten, anhöriga samt patienten var närvarande.     

 

7.1.2 Delaktighet  

Vikten av att föra in patientens och anhörigas talan belyses i intervjuerna, att både få 

genomföra överrapporteringen med patienten bedside och att få gå undan och prata 

ostört bara ambulanssjuksköterskan och mottagande sjuksköterska på 

akutmottagning ansågs som relevant och viktigt. Det visade sig dock kunna vara 

svårt att få utrymme för att gå undan och prata ostört utan patienten, det kunde då 

bli så att ambulanssjuksköterskan och sjuksköterskan på akutmottagningen fick 

försöka viska till varandra, vilket majoriteten inte upplevde som bra. Resultatet 

påvisade vikten av att sjuksköterskan på akutmottagningen såg patienten och 

hälsade på patienten först och sedan tog rapport från ambulanssjuksköterskan. 

Vidare belystes vikten av att ”…inte prata över patienten…” (Informant nr 6). 

 

” Jag brukar även påtala om patienten är vid medvetande och inte har någon 

demenssjukdom om det är någonting som den upplever inte stämmer eller om det är 

någonting man har glömt” (Informant nr 2) 

 

Sjuksköterskan på akutmottagningen valde ibland att ta en egen anamnes direkt från 

patienten utan att lyssna på överrapporteringen från ambulanssjuksköterskan. Att 

enbart låta patienten prata ansåg vissa vara negativt och sågs därmed som en brist i 

överrapporteringen. 

 

7.2 Professionella faktorer 

7.2.1 Struktur 

På arbetsplatserna där studien genomfördes visade det sig använda det strukturerade 

kommunikationsverktyget SBAR. Även det interna kommunikationsverktyget 

SOVA nämndes i intervjuerna. Det användes internt på akutmottagningen där 

studien genomfördes istället för SBAR vid överrapportering av traumapatienter. Det 

framkom genomgående i intervjuerna med sjuksköterskorna på akutmottagningen 
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att dem föredrog om överrapporteringarna följde en förbestämd struktur. Oftast 

önskades dock mer struktur i överrapporteringen, att oväsentlig information sållades 

bort, att rapporten var innehållsrik, kort och koncist. Det visade sig att rapporterna 

ibland svävade iväg och informationen kom i olika ordning. Vissa 

ambulanssjuksköterskor beskrev att de föredrar att följa SBAR och upplevde att de 

fick struktur i rapporteringen. Dock påvisades det ibland kunna vara svårt, 

exempelvis vid korta transporter att hinna skriva upp stödanteckningar i SBAR 

strukturen och då kunde det ibland rapporteras direkt ur minnet. Det visade sig då 

finnas risk att strukturen i rapporten blev sviktande och informationen svävade iväg 

och blev osammanhängande.  

 

”Jag vill gärna ha en kort bakgrund vad som hänt? Vad är status på patienten nu? 

Vad har ni gjort? Sedan behöver jag inte så mycket mer ifyllnad” (Informant nr 9). 

 

Patientsäkerheten ansågs bli mer tillförlitlig vid strukturerade överrapporteringar, 

när kommunikationsverktyg såsom SBAR användes. Det visade sig dock att 

överrapporteringen från ambulanssjuksköterskorna ibland upplevdes som 

innehållsfattiga, informationen hade inte sållats ordentligt och den viktiga 

informationen vävdes in i oväsentlig fakta. ”Jag behöver kanske inte veta vad som 

hände för tio år sedan eller att systern precis gått bort” (Informant nr 7). Detta 

gjorde det svårt för sjuksköterskan på akutmottagningen att fokusera på den fakta 

som var väsentlig för patientens omhändertagande. 

 

7.2.2 Fokusering  

Det framkom genomgående under intervjuerna med ambulanssjuksköterskorna att 

sjuksköterskorna på akutmottagningen överlag upplevdes som ofokuserade under 

överrapporteringen och uppfattades ibland inte lyssna på överrapporteringen. 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen uppgav genomgående att dem själva vid 

olika tillfällen känt sig ofokuserade under överrapporteringen, vanligen var det 

relaterat till stress. Sjuksköterskorna på akutmottagningen beskrev att de ständigt 

blev avbrutna av telefonsamtal, larm, befintliga patienter samt ambulanspatienter 

som anlände. Vidare framkom det att ambulanssjuksköterskorna vid olika tillfällen 

också kunde upplevas som ofokuserade, de ville lämna snabb rapport. Tillfällen 

beskrivs då ambulanssjuksköterskan lämnat över journaldokumentet och bett 

sjuksköterskan på akutmottagningen att läsa själv, sedan avlägsnat sig. 

 

”Man blir lite ofokuserad på vad den som skall rapportera säger till mig och jag får 

aldrig liksom göra klart, jag får avbryta rapporten kanske fyra till fem gånger. Vi 

har tre olika telefonen i fickan som ringer. Det kan vara svårt att hitta tillbaka till 

den röda tråden, man frågar om samma saker…” (Informant nr 10). 
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Sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde överrapporteringen från 

ambulanssjuksköterskan som personbunden, vissa ambulanssjuksköterskor 

uppfattades som nonchalanta under överlämnandet, andra överrapporteringar 

beskrevs vara bra. Hade ambulanspersonalen kort sträcka till sjukhuset visade det 

sig ibland missas relevant diagnostik. När det anlände många patienter samtidigt till 

akutmottagningen blev mottagande sjuksköterskas fokusering sämre, vilket ansågs 

vara påfrestande och minska patientsäkerheten. I flertalet intervjuer menade 

sjuksköterskorna på akutmottagningen att viktig information missades då det blev 

avbrott i överrapporteringen. 

 

7.2.3 Samarbete 

Resultatet påvisade att förståelsen för varandra prehospitalt och hospitalt var 

individanpassat, förståelsen ansågs blivit betydligt bättre jämfört med vad den varit 

tidigare. En inblick i varandras verksamheter beskrevs som gynnande för att uppnå 

förståelse. Att sjuksköterskan på akutmottagningen får förståelse för att 

ambulanssjuksköterskan är stressad för att ett nytt larm ligger och väntar. 

Ambulanssjuksköterskorna ansågs behöva få inblick i att det fanns patienter på rum 

som låg och väntade på sjuksköterskan som tog emot överrapporteringen, att hen 

egentligen var mitt uppe i arbetet med en annan patient. Akutmottagningen och 

ambulansen hade gemensamma samverkansmöten en gång i kvartalet. Detta ansågs 

främja förståelsen för varandra. Under en intervju framkom det att förståelsen för 

varandra var liten. På akutmottagningen ville sjuksköterskan skriva in en patient i 

taget och upplevde vanligen att ambulanssjuksköterskan stod och stampade och ville 

lämna sin rapport. För att förståelsen skulle uppnås, påtalades det vara viktigt att 

informera varandra om varför vissa åtgärder gjorts eller varför vissa åtgärder 

uteblev. Om omständigheterna varför det gjort på ett visst sätt framkom visade det 

sig stärka förståelsen. 

 

”Det är lätt att folk hakar upp sig på vad man tycker att den andra har gjort fel som 

gör det jobbigt i ditt arbete men man har ingen förståelse för andras situation” 

(Informant nr 9). 

 

7.2.4 Värderingar 

Vikten av att ambulanssjuksköterskan inte blandade in egna värderingar i rapporten 

belystes. Det visade sig att sjuksköterskor kunde bli vilseledda och fastnade på fel 

spår under överrapporteringen. Ambulanssjuksköterskan kunde ibland ha en 

förutfattad mening om vad problemet var och förde den vidare till mottagande 

sjuksköterska på akutmottagningen, vilket ansågs som negativt. Betydelsen av att 

tänka brett betonades och inte fastna på vad som redan sagts, utan att sjuksköterskan 

själv stannade upp, tittade på patienten som fanns framför och gjorde en egen 

bedömning med överrapporteringen som ett komplement. 
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”Man kan liksom redan vara på diagnosen och då är det ju lätt för mig att fastna i 

det, istället tänka det här breda som vi egentligen ska göra” (Informant nr 10). 

 

7.3 Yttre faktorer 

7.3.1 Miljö 

Miljön där överrapportering skedde visade sig ha stor betydelse på 

överrapporteringens kvalité. Ambulanssjuksköterskorna lämnade patienter på olika 

sjukhus och upplevde därmed olika miljöer som mer eller mindre bra. Det framkom 

att på ett sjukhus genomfördes överrapporten vanligen öppet i korridoren. På ett 

annat sjukhus i en sluss innan patienten rullades in på akutmottagningen. En tredje 

akutmottagning visades ambulansteamet in på ett undersökningsrum och 

sjuksköterskan på akutmottagningen som skulle ta över kom in på 

undersökningsrummet, först då genomfördes överrapporteringen. Överlag upplevdes 

vanligen miljön som högljudd och stressig. Akutmottagningen beskrevs generellt ha 

en hög ljudnivå. Störande ljud och moment såsom signaler från 

övervakningsutrustning, larmsignaler från patientrummen, signaler för svårt sjuka i 

väntrummet, telefoner som ringde, kommunikationsradior som pep, patienter som 

skrek var några exempel som beskrevs i resultatet.  

 

”Det är ju oftast stökigt på akuten, det är mycket ljud, det är telefoner som ringer 

och avbryter en och man får samtal emellan och ringsignalerna i taket ringer för 

patienter behöver hjälp på rum och ja det kan vara rätt stökigt” (Informant nr 8). 

 

I ambulansen beskrevs miljön som bullrig, utrymmet beskrevs som trångt. ”…det 

kan det ju vara i ambulansen, trångt och eländigt” (Informant nr 5). Tillfällen med 

svårigheter att höra inne i ambulansen på grund av störande biljud beskrevs i 

resultatet. 

 

7.3.2 Arbetsbelastning  

Sjuksköterskorna kände sig stressade i sitt arbete. Ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att sjuksköterskan på akutmottagningen vanligtvis var den som var mest 

stressad. Stressen visade sig kunna resultera i att sjuksköterskan på 

akutmottagningen önskade att ambulansen skulle lämna patienten snabbt och åka 

vidare utan att lämna rapport. Situationer beskrevs när sjuksköterskan på 

akutmottagningen tog emot patient efter patient samt hade sina befintliga patienter 

som anlände tidigare till akutmottagningen att ta hand om. Det var vanligt att det 

befann sig mellan 35-40 patienter på akutmottagningen samtidigt.  
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”…väldigt stressigt och väldigt påfrestande om man skall komma ihåg den första 

patienten man håller på med och sedan kommer det två och sedan kommer den 

tredje och då blir det jobbigt” (Informant nr 8). 

 

Ambulanssjuksköterskorna visade sig också kunna uppleva en stress av att stå och 

vänta på att få överrapportera patienten. Det kunde ibland vara så att de fick nya 

larm och kände sig stressade av att vilja åka på nästa uppdrag. Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen beskrev att de blev stressade då ambulanssjuksköterskorna stod 

och hängde över axeln på dem när de redan var mitt uppe i ett arbete för att de 

väntade på att få överrapportera. 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Utifrån syftet valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Författarna 

använde sig av ett bekvämlighetsurval som enligt Kristensson (2014) kan vara en 

nackdel på grund av att informanterna rekryteras från samma kontext och därmed 

blir variationen mindre. Enligt Polit och Beck (2017) är ett bekvämlighetsurval att 

föredra när informanterna hämtas från en specifik arbetsplats. Brister som kan 

förekomma vid bekvämlighetsurval är att svaren inte blir lika informationsrika som 

vid andra typer av urval (Polit & Beck, 2017). Ett bekvämlighetsurval användes 

eftersom tiden och omfattningen av studien var begränsad. Författarna anser att 

bekvämlighetsurval bibehöll pålitligheten i studien då informanterna hade god 

erfarenhet av överrapportering. Hälften av studiens informanter arbetade på 

akutmottagningen och hälften inom ambulansverksamheten, 

ambulanssjuksköterskorna överlämnade patienter på olika akutmottagningar 

geografiskt sett. Detta bidrog till fler infallsvinklar av fenomenet då det verkade 

skilja sig en hel del i rutiner vid överrapportering på de olika sjukhusen. Hade 

författarna endast intervjuat informanter från samma arbetsplats kanske resultatet 

blivit smalare och ingen ny kunskap framkommit. Urvalet varierade i ålder som 

enligt Henricson och Billhult (2017) är en fördel för att få variationsrika intervjuer 

med olika erfarenheter och upplevelser. Spridning på erfarenhet inom yrket var även 

den jämn mellan de olika verksamheterna. Samtliga informanter hade en hög 

erfarenhet inom yrket, vilket gagnade studien då deras erfarenhet av 

överrapportering var stor. Enligt Henricson och Billhult (2017) är erfarenheten hos 

informanterna avgörande för att få ett innehållsrikt resultat (Henricson & Billhult, 

2017). Det var lika många män som kvinnor som deltog i studien, dock var de helt 

tvärtom på antalet kvinnor och män som var ambulanssjuksköterskor och 

sjuksköterskor på akutmottagningen. Detta skildrar verkligheten då det är vanligt att 

det ser ut så i de olika verksamheterna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

bidrar det till rikare information av fenomenet när variation finns i kön och ålder. 

Studien hade tre planerade bortfall före datainsamling. En sjuksköterska mejlade att 

hon skulle varit intresserad, men insåg själv att hon inte uppfyllde kraven för 
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studien. Inklusionskriterierna för studien var tydligt beskrivna i informationsbrevet, 

därav kunde personerna som var intresserade av att delta själva tyda om de 

uppnådde inklusionskriterierna. En ambulanssjuksköterska och en sjuksköterska på 

akutmottagningen anmälde sitt intresse när studiens informanter redan var fulltaliga 

och intervjuerna var påbörjade. Detta skulle kunna bero på att författarna inte väntat 

in samtliga intresserade, utan valde ut de fem första som visade sitt intresse och 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Det var låg svarsfrekvens på 

intresse att delta i studien jämfört med antal anställda, dock tillräckligt för att 

genomföra studien. Urvalet hade ändå blivit detsamma, då författarnas plan var att 

intervjua fem stycken från vardera verksamhet. Hade alla intresserade räknats med i 

ett första urval, hade en lottning behövt göras för att få rätt antal informanter. Under 

studiens gång förekom det inga bortfall, samtliga tio informanter genomförde 

intervjuerna utan avhopp.  

Semistrukturerade intervjuer med öppna förbestämda frågor och följdfrågor 

användes i studien. Författarna valde detta tillvägagångssätt då erfarenhet av att 

utföra intervjuer saknades. Enligt Kristensson (2014) är semistrukturerade intervjuer 

att föredra när författarna saknar erfarenhet av att intervjua. Kvalitén på 

testintervjun var god och överensstämde med studiens syfte och intervjuguiden som 

testades i testintervjun inkluderades därmed efter mindre justering i studien. 

Författarna har god erfarenhet av det studerade fenomenet, vilket enligt Kvale och 

Brinkman (2014) är en fördel då författarna på så sätt lättare förstår den nya 

informationen som framkommer. Intervjuerna varade mellan 5 och 20 minuter. Det 

kan ha varit något korta intervjuer, enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) tar 

vanligen intervjuer 30 minuter till timmar (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006).  

Längre intervjuer kan därmed ha bidragit till mer data. Enligt Kvale och Brinkman 

(2014) däremot är inte längden på intervjuerna det som är avgörande utan 

intervjuernas relevans beror på dess innehåll (Kvale & Brinkman, 2014). Författarna 

ansåg att intervjuerna var innehållsrika och svarade på studiens syfte. Intervjuerna 

transkriberades, författarna transkriberade varandras intervjuer för att få en inblick i 

varandras resultat. Enligt Polit & Beck (2017) samt Danielsson, (2017b) finns det en 

risk att författaren inte förstår det som sägs i intervjuerna då hen inte varit 

närvarande. Att transkribera sina egna intervjuer kan anses minska risken att feltolka 

data (Polit & Beck, 2017; Danielsson, 2017b), detta var författarna medvetna om. 

Författarna läste direkt efter transkriberingen igenom allt materialet upprepade 

gånger, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ökar studiens 

tillförlitlighet och stärker att transkriberingen blivit korrekt. Efter kontroll av 

varandras transkriberingar ansåg båda författarna att intervjuerna stämde korrekt 

överens med transkriberingarna, inga ändringar var därmed nödvändiga. 

Genom en kvalitativ innehållsanalys analyserades resultatet, vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) är en användbar analys vid tolkande av texter från 

intervjuer. Även Danielsson (2017a) rekommenderar att använda en kvalitativ 

innehållsanalys om författarna, precis som i denna studie är oerfarna. Det betyder 

inte att kvalitativ innehållsanalys är enkel, det beror på författaren, hur pass 

avancerad analysen blir. Innehållsanalys kan också vara kvantitativ, det går även att 

kombinera kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys (Danielsson, 2017a).  De 

meningsbärande enheterna, kodningen, underkategorierna och kategorierna ansågs 

ge en tydlig överblick för återspegling av analysarbetet. Underkategorierna som 
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framkommit ansågs återspegla studiens syfte och resultat. Författarna genomförde 

de flesta stegen i analysen var för sig och sedan träffades och diskuterade varje steg 

och jämförde åsikter med varandra. När alla kategorier sammanställts, identifierades 

gemensamma nämnare tillsammans. Författarna har haft ett nära samarbete med 

varandra och var överens om att de tre huvudkategorierna och åtta underkategorier 

som framkommit återspeglar resultatet av intervjuerna samt svarar på studiens syfte.  

   

8.1.1 Forskningsetiska överväganden 

När det är människor som studeras bör författaren enligt Vetenskapsrådet (2017) 

samt Helsingforsdeklarationen (2018) ta hänsyn till forskningsetiska principer, det 

hade författarna i beaktande under hela studiens gång. Nyttan med intervjuerna 

ansågs inneha fler fördelar än nackdelar då det inte var ett känsligt ämne som 

studerades. Det hade varit annorlunda om författarna valt att intervjua patienter, då 

hade det krävts ett etiskt godkännande enligt lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460). 

Författarna intervjuade varandras kollegor, dock fanns det en relation mellan båda 

författarna och samtliga informanter sedan tidigare. Intervjuerna genomfördes i ett 

geografiskt nära område, vilket innebär att alla informanter och båda författarna 

hade kännedom om varandra. Detta kan ha påverkat informanterna både positivt och 

negativt. Det kan ha underlättat för informanterna då det fanns förtroende till 

författarna, men det kan även ha gjort att informanterna inte vågade delge 

information som upplevs som känslig. Informanterna fick själva välja var 

intervjuerna genomfördes, det blev då en trygg plats för informanten vilket bidrog 

till att de kände sig mer avslappnade och på så sätt lättare delgav sina erfarenheter.  

 

8.1.2 Studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

Analysprocessen är väl beskriven i studien vilket enligt Elo och Kyngäs (2008) är 

viktigt för att öka trovärdigheten (Elo & Kyngäs, 2008).  Kvalitén på intervjuerna 

var god, författarna guidade informanterna under intervjuerna precis som Kvale och 

Brinkmann (2014) rekommenderar, så att dem kunde återberätta och minnas tidigare 

upplevelser så exakt som möjligt kopplat till studiens syfte. Författarna försökte ha 

ett öppet förhållningssätt till vad som presenterades för att uppnå trovärdigheten. 

Erfarenhet på att genomföra en kvalitativ innehållsanalys med intervjuer saknades. 

Vilket kan ses som en svaghet för studien och därmed minska studiens trovärdighet. 

Författarna läste direkt efter transkriberingen igenom materialet upprepade gånger, 

vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ökar studiens tillförlitlighet. 

Citat som framkom i intervjuerna användes för att förstärka resultatet, det får enligt 

Eko och Kyngäs (2008) inte bli mer citat än text, då anses analysprocessen 

ofullständig (Elo & Kyngäs, 2008). Detta hade författarna i åtanke då cirka ett citat 

per underkategori användes. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker det 

studiens trovärdighet och ökar läsarens giltighet att använda citat. 

Informanterna som valdes ut hade bred erfarenhet inom området som studerades 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) ger ett innehållsrikt resultat och 

stärker därmed studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Författarnas 
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erfarenhet av fenomenet resulterar i en förförståelse, vilket Granheim och Lundman 

(2004) beskriver kan öka studiens pålitlighet. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) menar att om förförståelsen sätts inom parantes går igenkännande budskap 

förlorat (Lundman & Hällgren Graneheim 2017). Författarna försökte använda sin 

förförståelse objektivt med öppet och följsamt förhållningssätt utan fördomar samt 

utan egna värderingar. Graneheim & Lundman (2004) menar att även om författarna 

sätter förförståelsen i parentes så finns den där omedvetet (Granheim & Lundman, 

2004). Lundman och Hällgren Graneheim (2017) skriver att en del forskare anser att 

förförståelse bör användas då det kan ge djupare förståelse och öppna möjligheter 

att skaffa ny kunskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Studiens 

analysprocess och datainsamling är tydligt beskrivna, detta stärker studiens 

överförbarhet.  

Att studien genomfördes i ett specifikt geografiskt område kan minska 

överförbarheten då rutiner och riktlinjer är olika inom olika ambulans- och 

akutverksamheter. Hade studien genomförts i hela Sverige eller i andra länder skulle 

resultatet kunnat bli annorlunda. Enligt Rosberg (2017) är överförbarheten för 

studier beroende av datainsamlingens variation, djup samt innebördsrikedom. Det är 

viktigare att beskriva fenomenet så djupt och rikt som möjligt än att många säger 

samma sak (Rosberg, 2017). Eftersom studiens informanter besitter goda kunskaper 

och erfarenheter om fenomenet ökar studiens överförbarhet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Resultatet som framkom anses svara på studiens syfte samt gagna överrapportering 

mellan ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor på akutmottagningen. Resultatet 

mynnade ut i tre kategorier samt åtta underkategorier. Författarna ansåg att det var 

lätt att finna den röda tråden i intervjuerna. Precis som Bost et al. (2012) belyser 

framkom det i författarnas studie att överrapportering påverkas av olika faktorer. 

Bristande sekretess visade sig vara framträdande, och den största bidragande faktorn 

till bristande sekretess visade sig vara miljön där överrapporteringen skedde. 

Zibrowski, Shepherd, Booth, Sedig och Gibson (2019) påvisar precis som resultatet 

i författarnas studie att sekretessen brister på många akutmottagningar och det vistas 

patienter, anhöriga samt annan personal som inte har med patienten att göra i öppna 

ytor. Även i Barlas, Sama, Ward och Lesser (2001) visade det sig att patienters 

integritet blev kränkt när överrapporteringen skedde på öppna ytor. Informationen 

som framkom i överrapporteringen blev hörbar för omkringliggande patienter. 

Tillfällen där patientens kroppar inte skylts ordentligt beskrevs, andra patienter såg 

vårdpersonalen göra specifika omvårdnadsåtgärder (Barlas et al., 2001). Detta 

påminner också om författarnas studies resultat, där informanter beskriver att 

omkringliggande personer såsom andra patienter och deras anhöriga ser och hör när 

patienten överrapporteras, undersöks och behandlas. I Lin och Lin (2010) framkom 

det att patienten själv upplevde bristande integritet, vilket ledde till att patienten 

undanhöll information och symtom för sjuksköterskan när andra människor vistades 

runtom, detta resulterade i försvårad diagnostik och medicinska fel (Lin & Lin, 

2010). Detta anser författarna oroväckande. Vidare beskrevs överrapporteringen 

vanligen genomföras i korridoren där andra patienter och anhöriga vistades, vilket 

då skulle kunna innebära en ökad risk att obehöriga kunde ta del av information 
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angående patientens status. Detta skulle då kunna tolkas som ett brott mot lagen. 

Enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400) får inte information om patienten 

ges ut till obehöriga utan patientens tillstånd. Att genomföra en överrapportering så 

andra personer får ta del av informationen skulle kunna upplevas kränkande för 

patientens värdighet och integritet. Svensk sjuksköterskeföreningen (2017) menar 

att sjuksköterskan ska beakta patientens självbestämmande, integritet och rättigheter 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Bristande sekretess skulle kunna innebära ett 

etiskt dilemma, eftersom patientens integritet skulle kunna bli åsidosatt. 

Miljön och sekretessen verkar ha ett samband med varandra enligt studiens resultat. 

Är miljön öppen blir sekretessen bristfällig. Det belystes även att miljön på 

akutmottagningen kunde vara högljudd och stökig. I Baek, Cho, Han och Lee 

(2019) framkom det att stökig miljö ledde till att sjuksköterskan kände sig missnöjd. 

Bemanningen och relationen mellan kollegorna hade betydelse för sjuksköterskans 

övergripande upplevelse av arbetssituationen. Det rekommenderades en förbättring i 

miljön för att tillfredsställa sjuksköterskornas arbete och därmed själva 

vårdrelationen till patienten (Baek et al., 2019). Även Kerr et al. (2013) belyser 

vikten av att överrapporteringen sker i enskilda utrymmen såsom slussar eller 

avskilda rum (Kerr et al., 2013). Detta kan kännas igen från författarnas studie där 

resultatet påvisade att sekretessen bibehölls om miljön den gavs i var avskärmad och 

skedde i lugn och ro. Det skulle innebära en ombyggnation av lokalen på 

akutmottagningen, vilket då leder till en ökad kostnad för Regionen. Det skulle även 

kunna vara ett hinder att skärma av sig helt under överrapporteringen då översikten 

av befintliga patienter blir bristfällig om sjuksköterskan inte har dem inom synhåll 

för att snabbt kunna identifiera eventuella försämringar.  

Vikten av att patienten och anhöriga får vara delaktiga i överrapporteringen belyses 

i studiens resultat. Travelbee (2007) nämner vikten av patientens och anhörigas 

delaktighet som en ömsesidig process i kommunikationen. Enligt Tobiano, 

Bucknall, Sladdin, Whitty och Chaboyer (2018) bidrar patientens involvering i 

överrapporteringen till framsteg i deras vård och därmed stärks patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor visade sig dock ibland uppleva en oro när patienter var delaktiga i 

överrapportering av känslig information (Tobiano et al., 2018). Detta skulle kunna 

kännas igen från studien, där resultatet påvisar att sjuksköterskor som ingår i 

överrapporteringen vid tillfällen viskat information till varandra så inte patienten 

själv eller omkringliggande hör. I Drach-Zahavy och Shilman (2015) framkom det 

att sjuksköterskor bör utbildas i kommunikation och i att engagera patienter vid 

överrapportering. Enligt Socialstyrelsen (2019c) är det viktigt att både patienten och 

närstående är delaktiga i vårdteamet för att bidra till en säker vård. Att 

sjuksköterskan inte gör patienten delaktig i överrapporteringen och ibland pratar 

över patientens huvud kan ses som ett etiskt problem. Patientens rätt till 

självbestämmande är en grundprincip som sjuksköterskan bör respektera även under 

överrapporteringen. I författarnas studie framkom det att kommunikationsmodellen 

SBAR används både inom ambulansverksamheten och på akutmottagningen. Det 

visade sig dock att ambulanssjuksköterskorna ibland frångår SBAR-modellen och 

rapporter ur eget minne. Detta kan enligt Socialstyrelsen (2019b) öka riskerna för 

brister vid överrapportering av patienter. Även Müller et al. (2018) belyser att 

patientsäkerheten förbättras genom användning av den strukturerade 

kommunikationsmodellen SBAR, speciellt vid överrapporteringar via telefon 
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(Müller et al., 2018). Resultatet i författarnas studie skildrar en avsaknad i struktur 

under överrapporteringen från ambulanssjuksköterska till sjuksköterska på 

akutmottagningen. Överrapporteringen önskade vara innehållsrik, kort och koncist 

utan egna värderingar. Enligt Bukoh och Siah (2019) minskar strukturerad 

överrapportering komplikationer, felmedicinering och negativa händelser 

beträffande patienten. Strukturerade överrapporteringsverktyg visade sig vara 

effektiva och öka kvalitén på överrapportering (Bukoh & Siah, 2019). Att undervisa 

sjuksköterskor på akutmottagningen och ambulansen i SBAR skulle kunna vara ett 

alternativ till en förbättrad överrapportering. Även att genomföra övningar i 

användandet av kommunikationsmodellen skulle kunnat gagna överrapporteringen 

och göra att den används mer frekvent. Detta stärks i Fealy et al. (2019) där det 

framkom att kvaliteten vid överrapportering uppnås genom utbildning i 

standardiserade överrapporteringsprotokoll (Fealy et al., 2019). Även Ruhomauly et 

al. (2019) påvisar att det kan vara ett bra alternativ, det framkom att genom 

undervisning av SBAR ökade medvetenheten och användningen av 

kommunikationsmodellen under överrapportering. Därmed förbättrades 

effektiviteten på överrapporteringarna (Ruhomauly et al., 2019). Enligt Sveriges 

Kommuner och Regioner (2020b) är SBAR ett strukturerat sätt som rekommenderas 

att användas vid överrapportering inom vården. Användandet av SBAR minskar 

risker för misstolkning eller utebliven information vilket också minskar risken för 

vårdskador (Sveriges Kommuner och Regioner, 2020b). Bruce och Suserud (2005) 

påvisade att överrapporteringen från ambulanssjuksköterska till sjuksköterska på 

akutmottagningen vanligen var strukturerad. Detta överensstämmer inte med 

resultatet i författarnas studie, då det framkom att överrapporteringen tidvis var 

ostrukturerad. Det visade sig dock finnas en ambition till strukturerad 

överrapportering. Fitzpatrick et al. (2018) stärker att överrapporteringen vanligen 

sker genom sjuksköterskans eget minne, utan struktur (Fitzpatrick et al., 2018). 

Ostrukturerade överrapporteringar med oväsentlig information skulle kunna leda till 

längre överrapporteringar. Även att sjuksköterskor på akutmottagningen inte har 

möjlighet att möta upp ambulanssjuksköterskan direkt ledde till att 

ambulanssjuksköterskan fick stå och vänta på att få överrapportera patienten. Den 

förlängda överrapporteringstiden kan i sin tur leda till resursbrist då det inte finns 

tillgång till disponibla ambulanser för samhället. 

Vidare påvisade resultatet i författarnas studie att ambulanssjuksköterskor stundtals 

upplevde sjuksköterskorna på akutmottagningen som ofokuserade under 

överrapporteringen. Det visade sig att sjuksköterskorna på akutmottagningen kände 

sig stressade vilket var anledningen till deras bristande fokusering. 

Stressupplevelserna hos sjuksköterskorna kan leda till arbetsrelaterade skador som 

exempelvis utbrändhet med sjukskrivningar som följd som i sin tur ger en 

samhällsekonomisk belastning. 

Detta är igenkännande i Talbot och Bleetman (2007) där det framkom att 

sjuksköterskan på akutmottagningen blev distraherad av sin kliniska blick på 

patienten. Fokuseringen riktades mot att börja vårda och därmed blev fokus att 

lyssna på överrapporteringen från ambulanssjuksköterskan bristfällig (Talbot & 

Bleetman (2007). Även Jensen, Lippert och Østergaard (2013) belyste att 

sjuksköterskor på akutmottagningen ibland drogs mellan att stanna upp och lyssna 

på rapporten, samtidigt som en frustration fanns att påbörja det patientnära arbetet 
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(Jensen et al., 2013). Bruce och Suserud (2005) påvisar att vikten av en korrekt 

överrapportering är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter och leder till att 

patienten får rätt vård och hamnar på rätt vårdnivå (Bruce & Suserud, 2005). 

Resultatet från författarnas studie känns därmed oroväckande, att sjuksköterskor blir 

avbrutna och är ofokuserade under överrapportering när det visat sig vara en så pass 

viktig uppgift för sjuksköterskor. Detta skulle då kunna innebära att patienter blir fel 

behandlade och hamnar på fel vårdnivå, vilket är ett etiskt problem. Bristfällig 

överrapportering har visat sig kunna leda till vårdskador, vilket skulle kunna 

innebära ökat lidande för patienten. Ett onödigt lidande för patienten strider mot 

Hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) princip om en god, trygg och säker vård. 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen beskrev i resultatet att dem blev avbrutna 

och ambulanssjuksköterskan fick börja om sin överrapportering då den röda tråden i 

rapporten tappats. Detta igenkänns i Jensen et al (2013) då 

ambulanssjuksköterskornas erfarenheter var att dem många gånger fick upprepa sin 

överrapportering för att hela teamet inte var närvarande vid första tillfället (Jensen et 

al., 2013). Precis som Travelbee (2007) bekräftar är avsaknad av aktivt lyssnande en 

stor anledning till sviktande kommunikation. Aktivt lyssnande kräver fokusering 

och energi, vilket hindras av till exempel trötthet och bristande intresse (Travelbee, 

2007). Detta skulle kunna förklara akutmottagningens sjuksköterskors brist på aktivt 

lyssnande, de var stressade och därmed trötta och hade ett bristande intresse till att 

lyssna på rapporten eftersom de hade flera andra uppgifter samtidigt. 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen uppgav att de ständigt blev avbrutna, vilket 

även det var en bidragande faktor till deras svårigheter att fokusera under 

överrapporteringen. En intressant aspekt framkom i Johnsson et al., (2017) där det 

visade sig att sjuksköterskorna själva står för 40% av avbrotten i arbetet generellt. 

Det kunde vara på grund av överrapportering, frågor, information eller instruktioner. 

Patienterna visade sig vara orsaken till 13% av avbrotten (Johnsson et al., 2017). Att 

rekrytera mer personal till akutmottagningen hade kunnat underlätta 

sjuksköterskornas arbetsmiljö med möjlighet för personalen att i lugn och ro ta emot 

ankommande patienter utan att bli avbrutna. Detta kanske dock inte är genomförbart 

i verkligheten då det råder sjuksköterskebrist samt sparkrav från Regionens 

politiker.   

Vidare belystes det i resultatet att patientsäkerheten äventyrades då 

överrapporteringen blev informationsfattig, både ambulanssjuksköterskan och 

sjuksköterskan på akutmottagningen upplevdes stundtals som nonchalanta under 

överrapporteringen. Detta verkar vara ett problem som är känt sedan tidigare, i 

Raeisi, Rarani och Soltoni (2019) framkommer det att brist på kommunikation 

under överrapportering var den största bidragande orsaker till minskad 

patientsäkerhet (Raesi et al., 2019). Vidare igenkänns det i Bukoh och Siah (2019) 

där det påvisades att brist på kvalitet i överrapportering är en stor bidragande orsak 

till negativa händelser (Bukoh & Siah, 2019). Både i Burton et al., (2016) samt 

Fitzpatrick et al. (2018) framkom det att överrapportering är en stor riskfaktor för 

patientsäkerheten (Burton et al., 2016; Fitzpatrick et al., 2018). I Sanjuan-Quiles et 

al. (2018) visade det sig att patientsäkerheten stärktes om överrapporteringen skedde 

både muntligt och genom överlämnande av ett skriftligt dokument (Sanjuan-Quiles, 

2018). Det skulle kunna vara ett alternativ för de medverkade i studien att ta till sig 

för att stärka patientsäkerheten. Avbrott visade sig vara vanligt förekommande 
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under överrapportering. Det beskrevs att avbrott leder till att viktig information 

angående patienten missas. I Rhudy et al., (2019) däremot påvisas det att avbrott 

under överrapporteringen kan vara både positivt och negativt. Positiva avbrott var 

när patient eller anhöriga avbryter och bidrar med väsentlig information angående 

patientens status (Rhudy et al., 2019).  

Som Travelbee (2007) belyser hindrar förutfattade meningar kommunikation och att 

skapa ett förhållande till patienten då den unika individen inte ses (Travelbee, 2007). 

Detta fenomen framkom i studien då det visade sig att ambulanssjuksköterskan 

ibland blandade in egna värderingar i överrapporteringen och drog egna slutsatser 

angående patientens status. Leh (2007) menar att förutfattade meningar har visat sig 

spela en betydande roll i människors lärande och beteende (Leh, 2007). Resultatet 

från författarnas studie visade att mottagande sjuksköterska på akutmottagningen 

riskerade att fastna på fel spår om den rapporterande ambulanssjuksköterskan hade 

förutfattade meningar om patienten och hens diagnos. Detta kan resultera i fel 

diagnos och behandling för patienten. Det skulle kunna innebära att en patient blir 

feltriagerad från början och den rätta diagnosen missas. Om överrapporteringen är 
bristfällig skulle det alltså kunna leda till vårdskador för patienten. Vilket i sin tur 

kan leda till ekonomisk påverkan för samhället samt ökat vårdbehov med förlängda 

vårdtider, kommunalsjukvård eller nedsatt arbetsförmåga för patienten med 

eventuella sjukskrivningar. Om patienter hamnar fel i vårdkedjan skulle det kunna 

leda till ökad arbetsbelastning för personalen som tar över och vårdar patienten, 

vilket i sin tur tar tid för andra patienter och påverkar därmed också samhället. 

 

8.3 Slutsats 
Överrapportering mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på 

akutmottagningen sker ofta i öppna miljöer med många avbrott, vilket leder till 

bristfällig sekretess. Stressnivån är hög hos mottagande sjuksköterskor på 

akutmottagningen. Brister i överrapportering förekommer och medför att viktig 

information om patienten går förlorad, därmed äventyras patientsäkerheten. 

Ambulanssjuksköterskorna har en tendens att blanda in egna värderingar i 

överrapporteringen, vilket kan leda in mottagande sjuksköterska på fel spår. 

Överrapporteringen önskas genomföras i utrymme där det är lugnt och ostört. En 

strukturerad överrapportering som är kort och koncist föredras av både 

sjuksköterskan på akutmottagningen och ambulanssjuksköterskan, helst enligt ett 

strukturerat kommunikationsverktyg som SBAR.  

 

8.4 Klinisk tillämpbarhet 
Författarna anser sig kunna komma med förbättringsförslag angående faktorer av 

betydelse för överrapportering mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på 

akutmottagningen. Ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor på 

akutmottagningen skulle genom studien kunna få en djupare förståelse för varandra.  

Mycket av det som framkommit i studien bekräftar det som redan är känt. Möjliga 

områden för förbättringar på akutmottagningen skulle kunna vara att framställa 

någon form av avskilt utrymme där överrapporteringen sker i anslutning till där 
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patienterna anländer med ambulans. Utbildning för personal i strukturerad 

överrapportering enligt SBAR, samt att genomföra gemensamma övningar med 

sjuksköterskor på akutmottagningen och ambulanssjuksköterskor där 

överrapportering impliceras hade kunnat öka användandet av SBAR samt öka 

kvalitén på överrapporteringen. Rekrytera mer personal till akutmottagningar, 

eventuellt omfördela personal hade kunnat underlätta möjligheten att överrapportera 

ostört. Författarna har fått förfrågan om att redovisa studien under en temavecka på 

akutmottagningen som ingick i studien. 

 

8.5 Förslag på fortsatt forskning 
Forskning som belyser sjuksköterskors upplevelser av överrapportering mellan 

ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagningar verkar vara föga 

studerat i Sverige, vidare studier bör därmed genomföras i Sverige. Vidare hade det 

varit intressant att genomföra studien genom observationsstudier. Enkätstudier hade 

kanske blivit svårt att genomföra då det är människors upplevelser som studeras. 

Det vore även intressant att studera patienternas infallsvinkel av överrapporteringen. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär intervju 

Kön= Ålder= Arbetslivserfarenhet i år=  

Ambulans-/triagerande sjuksköterska på akutmottagningen= 

1. Hur upplever du överrapporteringsmomentet från 

ambulanssjuksköterska till sjuksköterska på akutmottagningen? 

 

2. Kan du beskriva hur du upplevt den bästa överrapporteringen? 

 

3. Kan du beskriva hur du upplevt den sämsta överrapporteringen? 

 

4. Hur ser du på sekretessen runt patienten under 

överrapporteringen? 

 

5. Hur upplever du samarbetet och förståelsen för varandra 

prehospitalt och hospitalt vid överrapporteringen? 

 

6. Vad anser du om miljön där överrapporteringen sker? 

 

7. Vad har du för förbättringsförslag vid överrapportering? 

 

8. Har du något du vill tillägga? 

 

 

 

 

Följdfrågor: 

• Vad innebär det…? 

• På vilket sätt…? 

• Kan du utveckla…? 

• Vad tänker du…? 

• Kan du berätta mer om…? 



 2 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering prehospitalt till 

akutmottagning 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet pågår en 

studie som syftar till att undersöka faktorer av betydelse för överrapportering 

mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagning. Författarna 

av denna studie uppfattar överrapportering komplicerad och vill därmed 

fördjupa kunskapen kring faktorer som påverkar överrapportering 

prehospitalt till akutmottagning. Detta brev skickas till alla sjuksköterskor på 

akutmottagningen och ambulanssjukvården i Kalmar via respektive 

verksamhetschef. Vi söker dig som är specialistsjuksköterska i 

ambulanssjukvård med minst 5 års arbetslivserfarenhet inom 

ambulanssjukvården. Vi söker även dig som är sjuksköterska och jobbar i 

triagefunktion på akutmottagning med 5 års arbetslivserfarenhet inom 

akutsjukvården. Vi vill få ta del av era upplevelser angående 

överrapportering, från ambulans till akutmottagning. Vi undrar därför om 

just du vill ställa upp på en bandinspelad intervju, där vi ställer frågor om 

dina erfarenheter och upplevelser? Ditt deltagande i studien är helt frivilligt 

och du kan även avbryta ditt deltagande när som helst utan förklaring. 

Intervjun kommer att äga rum på en plats som du väljer.  Om du väljer att 

deltaga kommer allt intervjumaterial att behandlas konfidentiellt, din 

identitet kommer inte att avslöjas och inga obehöriga kommer att ha tillgång 

till intervjumaterialet. Alla intervjuer kommer att avidentifieras och kodas. 

Kodlistan kommer att förvaras åtskilt från intervjuerna. Alla personuppgifter 

kommer att hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 

Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet 

vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Resultatet kan ge en fördjupad 

kunskap och förståelse för säker överrapportering. 

Vid eventuella frågor angående studien vänligen kontakta: 

Maria Andersson                                    Carolina Ivarsson 

Mail: ma225er@student.lnu.se             Mail: ci222cx@student.lnu.se 

Telefonnummer: 073-6464301                Telefonnummer: 070-6104789 

Handledare för examensarbetet:  Marie Kirsebom 

marie.kirsebom@lnu.se                        0470-708285 

  

mailto:ci222cx@student.lnu.se
mailto:marie.kirsebom@lnu.se
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Bilaga 3 

Samtyckeformulär  

Studenterna Carolina och Maria genomför en studie på 

Linneuniversitetet som syftar till att undersöka faktorer av betydelse för 

överrapportering mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på 

akutmottagning. 

Jag har tagit del av informationen om studien: Sjuksköterskors 

upplevelse av överrapportering prehospitalt till akutmottagning, fått 

tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till 

deltagande.  

  

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

när som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.   

  

  

_____________________________ Underskrift forskningsperson   

 

_____________________________ Namnförtydligande, ort, datum  

 

________________________________ Underskrift informationsgivare  

 

_______________________________ Namnförtydligande, ort, datum   
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Bilaga 4 

Etisk egengranskning 
  

Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp 
på deltagarna (även sådant som inte avviker 
från rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling 
av övervikt) eller som innebär en uppenbar 
risk att påverka?  

  X 

4 

Används biologiskt material som kan 
härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där data 
kan kopplas till fysisk person) och anmälas 
till registeransvarig person (GDPR- 
ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande 
risk-nytta samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess syfte 
och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. 

X   



 5 

(För studier med deltagare under 15 år krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.) 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen 
till forskningsperson. Vidare framgår tydligt 
att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan 
att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 

Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

X   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


