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SAMMANFATTNING 

Tidigare studier visar att överrapportering mellan operation och postoperativ avdelning är ett 

kritiskt moment för patientsäkerheten, och överrapportering mellan operation och 

postoperativ avdelning är ofta ofullständig avseende informationsöverföring. Den här studiens 

syfte var att undersöka om personalgrupperna som medverkar i överrapporteringen från 

operationsavdelning till postoperativ avdelning skattar någon skillnad i kvalitén på 

överrapportering när operationssjuksköterskan medverkar i rapporten. Metoden var en 

kvantitativ observationsstudie, personal och observatör fick via enkäter skatta kvalitén på 60 

st. överrapporteringen mellan operation och postoperativ avdelning vid ett Centrallasarett i 

södra Sverige. Resultatet visade att kvalitén på överrapporteringen ej uppvisar några 

signifikanta skillnader vid operationssjuksköterskans medverkan. Studiens resultat visade att 

kvalitén på rapporten ej uppvisar några skillnader vid operationssjuksköterskans medverkan. 

Postop-sköterskorna skattade informationsöverföringen som något förbättrad när 

operationssjuksköterskorna medverkade, men det behövs mer forskning för att klargöra 

skillnaderna.   

Nyckelord: Överrapportering, patientsäkerhet, SBAR, perioperativ vård, 

operationssjuksköterska  
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INLEDNING 

Under utbildning till operationssjuksköterska fick jag lära mig att det var mitt ansvar att 

överrapportera mina patienter tillsammans med anestesisjuksköterska i samband med 

överlämnandet till nästa avdelning dvs. dagkirurgisk uppvakningsavdelning eller postoperativ 

avdelning. Detta stämmer överens med Riksföreningen för operationssjukvårds publikation: 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård. I 

denna publikation skriver man att operationssjuksköterskan ska ”planera, konsultera, 

informera och samverka med de aktörer som samarbetar kring patientens perioperativa 

förlopp”, samt ”initiera och genomföra adekvat informationsöverföring för att uppnå 

kontinuitet, kvalité, patientsäkerhet och effektivitet i samband med patientens kirurgiska 

ingrepp” (Bundesen, 2011). 

 I min praktiska vardag genomförs inte detta, utan anestesisjuksköterskan håller 

överrapporteringen själv i en stor del av fallen. Operationssjuksköterskorna prioriterar ofta 

andra arbetsuppgifter före att avge en gemensam rapport med anestesisjuksköterskan, och 

många uppger vid förfrågan från författaren att man inte känner sig lyssnad på när man 

överrapporterar sin patient.  

Vidare vill klinikledningen på min arbetsplats, som ett led i patientsäkerhetsarbetet införa 

SURPASS (SURgical PAtient Safety System) (de Vries E. H., 2009). I korta drag så skulle 

införandet av SURPASS innebära att operationssjuksköterskan skall rapportera samtliga 

patienter till postoperativ avdelning eller dagkirurgisk avdelning. 

Ovanstående väckte frågor och intresse för patientsäkerhetsarbete och överrapportering hos 

mig. Finns det någon vinst för patientsäkerheten om operationssjuksköterskan medverkar i 

överrapporteringen? Hur fungerar överrapporteringen idag för personalgrupperna som är 

delaktiga i rapporten? Finns det belägg för att i enlighet med SURPASS ändra det praktiska 

arbetssättet och låta muntlig överrapportering bli rutin även för operationssjuksköterskan? 
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BAKGRUND 
 

Enligt Socialstyrelsen och sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) har sjuksköterskan en 

viktig funktion i att uppmärksamma och möta patientens upplevelse av sjukdom och lidande 

och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. I sjuksköterskans kompetens 

ingår dessutom att ha förmågan att se till hela människans omvårdnadsbehov d.v.s. såväl 

fysiska och psykiska som sociala, kulturella och andliga (Socialstyrelsen, 2005). 

Operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad 

Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter det 

kirurgiska ingreppet eller undersökningen (Bundesen, 2011). Sjuksköterskans fokus är att 

med omvårdnadsåtgärder göra det gott för patienten att finnas till (Lindwall, 2008). 

Lindwall (2008) skriver att det inom den perioperativa vården idag finns konkurrens mellan 

flera olika paradigm och målsättningar som alla ställer sina krav på operationssjuksköterskan. 

Läkarnas behandlingsparadigm, administratörens effektivitetsparadigm, politikernas 

produktionsparadigm och patientens lidandeparadigm. Operationssjuksköterskan har en stor 

komplex organisation att förhålla sig till och medan operationssjuksköterskan har ett 

självständigt yrkesansvar för sterilitet, aseptik, instrumentering och omhändertagande av 

preparat, så är ansvaret för patientens perioperativa omvårdnad och övervakning delat med 

övriga teamet och helt beroende av att teamarbete är välfungerande. Överrapportering ingår i 

teamets och operationssjuksköterskans ansvarsområde (Bundesen, 2011). 

 

Överrapportering 

Överrapportering innebär överförande av professionellt ansvar för vården av en eller flera 

patienter till en annan person eller ett team på tillfällig eller permanent basis (Nagpal, 2013). 

Överrapporteringens primära mål är adekvat informationsöverföring av patientens tillstånd 

och planering för fortsatt vård, för att upprätthålla säkerhet och kontinuitet. Fel i 

överrapporteringen står för 20 % av alla påkallade felbehandlingar (malpractise claims) i 

USA, och av dessa har 70% sin grundorsak i bristande kommunikation. Nagpal (2013) såg en 

stor variation i kvalitén på överrapportering till följd av avsaknad av standardiserade former 

för överrapporteringen. Utan standardiserade former utelämnas information, rapporten blir 

avbruten och den saknar en logisk struktur. 
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Flera studier (Petrovic, 2012) (Nagpal, 2013) (Salzwedel, 2013)(Milby, 2013) (Boat, 2013) 

(Manser, 2010)& (Greenberg, 2007) beskriver överrapportering av patienter mellan enheter 

som ett kritiskt moment med stor risk för uppkomsten av fel. Riskerna är stora för 

missförstånd och missad information, med negativa händelser som konsekvens. Utelämnad 

eller fragmentariskt överförd information kan leda till försenad diagnos, felaktig behandling, 

komplikationer för patienten och förlängd sjukhusvistelse. Milby et al. (2013) visar i sin 

studie att överrapporteringarna från operation till postoperativ avdelning ofta är ofullständiga 

avseende informationsöverföringen. 

 

Överrapportering mellan operation och postoperativ avdelning är multidisciplinär och sker 

mellan vårdgivare från olika enheter, i en stressad miljö och med en patient som befinner sig i 

ett kritiskt skede rent kliniskt där de snabbt kan bli instabila. Överrapportering i dessa 

situationer är mer komplex jämfört med rapport på en vårdavdelning eftersom de inkluderar 

överföring av medicinteknisk apparatur och produkter (Petrovic, 2012) (de Vries E. H., 2009). 

Att använda checklistor vid överrapportering leder till en viss ökning av 

informationsöverföringen, dock inte i så stor utsträckning som förväntat (Salzwedel, 2013). 

En bristande följsamhet till checklistor kan förklaras med otillräcklig utbildning innan 

införande, men även en ovilja att följa den hos berörd personal (ibid.) Sjuksköterskor har 

generellt en mer positiv attityd till att överrapportera med hjälp av en checklista jämfört med 

läkarna (Ibid.) 

I studien (2013) av sjuksköterskors upplevelse av överrapporteringen från operation till 

postoperativ avdelning beskriver informanterna från operation ett ointresse från den 

postoperativa sjuksköterskan när rapporten skulle överlämnas, samtidigt som sjuksköterskan 

på postop kunde vara missnöjd med innehållet i den rapport som gavs. Detta beror på att det 

saknas klara riktlinjer för när operationssjuksköterskan ska rapportera, och att det är upp till 

varje individ att bedöma detta. Operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor är 

positiva till operationssjuksköterskans medverkan, och såg det som att man gemensamt 

rapporterar en gemensam patient. Sjuksköterskorna på den postoperativa avdelningen kan 

dock inte se någon potentiell förbättring eller fördel om operationssjuksköterskan skulle 

rapportera samtliga patienter tillsammans med anestesisjuksköterskan (Jönsson, 2013). Denna 

studie visar på att de olika yrkeskategorierna visar en bristande förståelse för varandras arbete 

(Ibid.). Enligt Lindwall (2008) är respekt för varandras yrkesroller och kunskaper en 

förutsättning för säker vård, ingen yrkesgrupps arbetsuppgifter får förringas. Jönsson (2013) 
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förespråkar en större delaktighet från samtliga yrkeskategorier i överrapporteringen (Jönsson, 

2013).  

 

Patientsäkerhet vid överrapporteringen 

Checklistor är en etablerad metod i högriskverksamheter som flyg, sjöfart och 

kärnkraftsindustrin (Salzwedel, 2013), och flera studier har med hjälp av checklistor försökt 

strukturera överrapporteringen mellan operation och postoperativ avdelning. Men en 

strukturerad informationsöverföring är inte i sig tillräckligt för en bra överrapportering. 

Patientsäkerheten är också beroende av en fungerande säkerhetskultur i övrigt, med 

nyckelkomponenter som fungerande teamwork, frånvaro av hierarkier, god kommunikation, 

respekt för varandras yrkesuppgifter och engagemang i nuet (Nagpal, 2013). 

De Vries et al. (2010) skriver att en stor andel av negativa händelser sker i samband med 

kirurgiska ingrepp. Studier visar att 1 av 150 patienter dör som konsekvens av en negativ 

händelse och att 2/3 av negativa händelser i slutenvården sker i den kirurgiska vårdkedjan (de 

Vries E. H., 2009). I Sverige har Socialstyrelsen uppskattat det totala antalet vårdskador till 

följd av negativa händelser till 100 000 om året, och patienter som genomgår ett kirurgiskt 

ingrepp utgör en stor del av dessa patienter, då de genomgår en mycket komplex vårdkedja 

med många förflyttningar och överrapporteringar (Ahlberg, 2011).  

I slutenvården utsätts patienten för störst risk för komplikationer och vårdskador vid 

överflyttningen mellan olika instanser i vården. Tidigare patientsäkerhetsarbete har fokuserat 

på arbetet i operationssalen, men mer än hälften av de negativa händelserna inträffar utanför 

operationssalen, före eller efter det aktuella ingreppet (de Vries E. P., 2010). Checklistor kan 

täcka in många av de stora riskfaktorerna i samband med överflyttningar, men många 

riskfaktorer går inte att försäkra sig mot genom användandet av en checklista (Ibid.). Exempel 

på detta är teamarbetet, kommunikationen, personliga beteenden och interaktionen i mötet 

mellan människor (de Vries E. H., 2009). Överflyttning av patienter och patientansvar mellan 

enheter är ett kritiskt moment och bör systematiskt utvärderas och kvalitetssäkras för att öka 

patientsäkerheten (Pezzolesi, 2012).  

Blomberg (2014) anser att det behövs mer forskning som belyser den perioperativa vårdens 

roll för patientens hälsa och välbefinnande postoperativt (Blomberg, 2014). Faktorer som 

positionering, tid i benstöd eller dyl., potentiella risker för tryck- och nervskador, sår och 

sårvård, patientens upplevelse och behov av information är basala inom perioperativ vård 
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(Rothrock, 2010) (Lindwall, 2008). Idag saknas forskning som belyser perioperativ vård som 

en viktig faktor för patientsäkerheten i överrapporteringen. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den teoretiska referensramen för studien är vårdvetenskaplig, och utgår från Katie Erikssons 

teori om vårdande, hälsa och lidande. Grunden för allt vårdande är att ansa, leka och lära, och 

fungera i tro, hopp och kärlek (Eriksson, 2002). Patienten är en odelbar enhet av kropp, själv 

och ande, och vi som vårdare är alltid skyldiga att slå vakt om denna enhets integritet och 

värdighet. Patientens hälsa/välbefinnande kan ökas om sjuksköterskan kan se människan 

bakom patienten, och få patienten att känna sig sedd och bekräftad (Eriksson, 1993). Att 

verkligen se människan är att ta denne på allvar, kanske mitt i dennes lidande. Eriksson menar 

att det djupaste lidandet är att inte bli sedd som människa, och om vården kränker patienten 

förhindras de läkande krafterna från att verka. Eriksson delar upp lidande i tre kategorier. 

Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som uppstår 

till följd av sjukdom och behandling. Livslidande är det lidande som uppstår vid svår smärta, 

fysiskt lidande och när livssituationen förändras.  Livslidande är relaterat till allt vad det innebär 

att leva och vara människa. Vårdlidande ska ses som ett onödigt lidande, menar Eriksson, då 

det orsakas av sjukvården oavsett om det är omedvetet eller medvetet. Exempel på 

vårdlidande är kränkning, utebliven vård, att inte bry sig om, nonchalans och bristande 

respekt. Vårdlidande kan ge upphov till både kroppslig och själslig smärta (Eriksson, 1994). 

Vårdandets mål är att främja hälsa och lindra lidande. Patienter som drabbas av en vårdskada 

eller andra komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp utsätts för vårdlidande och 

patientsäkerhetsarbete generellt och överrapportering specifikt syftar till att förebygga och 

minimera förekomsten av detta onödiga lidande för patienten, genom kontinuitet och 

överföring av information. 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Operationssjuksköterskans vårdande bedrivs i en komplex miljö, där patienten utsätts för 

risker före, under och efter kirurgiska ingrepp. Överrapporteringen från operation till 

postoperativ avdelning har identifierats som en kritisk punkt för patientsäkerheten, och flera 

studier har gjorts för att med hjälp av standardisering och checklistor öka patientsäkerheten 

kring överrapportering. Men tidigare gjorda studier argumenterar också för att en god och 

säker överrapportering inte enbart beror på bra informationsöverföring, utan samtidigt är 

beroende av fungerande kommunikation och interaktion mellan vårdgivarna. Idag saknas 

omfattande tidigare forskning som tar upp operationssjuksköterskans roll i överrapporteringen 

samt forskning som tar upp omvårdnadsfaktorer i överrapporteringen och belyser svenska 

förhållanden. Formerna för överrapporteringen kan variera trots att det i viss mån finns 

standardiserade hjälpmedel. Operationssjuksköterskans medverkan i överrapporteringen 

varierar utan tydliga riktlinjer. Den här studien har därför som ambition att undersöka kvalitén 

på överrapporteringen idag avseende informationsöverföring och kommunikation mellan 

enheterna, och om operationssjuksköterskans medverkan gör någon skillnad för kvalitén och 

därmed patientsäkerheten. Hypoteser som ligger till grund för studien är: 

H0: Det finns ingen skillnad i kvalitén på överrapporteringen när operationssjuksköterskan 

medverkar 

H1: Det finns en skillnad i kvalitén på överrapporteringen när operationssjuksköterskan 

medverkar  

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka om personalgrupperna som medverkar i överrapporteringen från 

operationsavdelning till postoperativ avdelning skattar någon skillnad i kvalitén på 

överrapportering när operationssjuksköterskan medverkar i rapporten.  
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METODBESKRIVNING 

 

Vetenskapsteoretisk grund 

Metoden har sin utgångspunkt i positivistisk vetenskapsteori, i en kvantitativ ansats med 

hypotetisk-deduktiv metod. Inom positivismen är det forskarens uppgift att visa på fakta och 

inte tolka, undersökningen skall visa samma resultat oavsett vem som utför undersökningen 

(Alvesson, 2009). Metodens ontologiska utgångspunkt är materialistisk, epistemologiska 

utgångspunkten är empirismen, där hypoteser vederläggs av observationer, samt pragmatism, 

resultaten skall kunna omsättas till praktisk nytta. Resultatet är beskrivande och ska ge svar på 

om uppställda hypoteser kan förkastas eller ej (Alvesson, 2009). 

 

Studiedesign 

Studien genomfördes med kvantitativ metod, som en deskriptiv observationsstudie med en 

icke-experimentell design. Via en enkät fick överlämnande och mottagande vårdpersonal samt 

observatör skatta kvalitén på överrapporteringen.  Enligt Eggeby (1999) så måste en 

kvantitativ analys alltid ligga till grund för en bedömning av företeelsers omfattning vid en 

given tidpunkt (Eggeby, 1999). Utgångspunkten för studiens metod var att beskriva nuläget 

avseende överrapporteringens kvalité, för att utifrån dessa data kunna föreslå och testa 

interventioner i senare studier.  Det är därför författarens uppfattning att en kvantitativ metod 

med hypotesprövning lämpade sig bäst för att tillsammans med observationer ge en 

beskrivning av den aktuella situationen.  

 

Studiens mätinstrument i original 

För att mäta kvalitén på överrapporteringen användes en enkät som har utarbetats av Manser 

et al. (2010). Enligt Olsson (2011) är det bättre att använda ett utarbetat och testat instrument 

framför att utarbeta ett eget (Olsson, 2011).  Instrumentet består av 19 påståenden för 

respondenterna att ta ställning till och var i sitt original testade på 126 överrapporteringar i tre 

olika vårdinstanser: från ambulans till akutmottagning, från operationsavdelning till 

postoperativ avdelning och från postoperativ avdelning till vårdavdelning. Påståendena 
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besvaras med fyra svarsalternativ: Instämmer helt och hållet, instämmer delvis, instämmer 

delvis inte, och instämmer inte alls. Svarsalternativen har också ett numeriskt värde från 0-3 

där 0 är instämmer inte alls och 3 motsvarar instämmer helt och hållet. 

Enkäten har testats med en faktoranalys för att visa på de latenta variabler som instrumentet 

mäter och som speglar kvalitén på överrapporteringen. Dessa faktorer var 

informationsöverföring, gemensam förståelse och arbetsklimat (Manser, 2010).  

Med informationsöverföring avses de rent kliniska aspekterna av överrapporteringen, samt 

hur man organiserar överrapporteringen för effektivast möjliga informationsöverföring. 

Gemensam förståelse avser huruvida respondenterna upplever att en god kommunikation har 

ägt rum och huruvida överrapporteringen har skett i en dialog och inte via en monolog. Den 

sista faktorn, arbetsklimat, avser om det fanns en god stämning med ömsesidig respekt 

gentemot kollegor och patient (Manser, 2010). Påståenden och svarsalternativ bedömdes som 

relevanta för aktuella deltagare i studien, vilket är viktigt enligt Olsson (2011). Instrumentet 

innehöll inga öppna frågor och delades ut i direkt anslutning till rapporten, varför eventuella 

minnesfel borde varit försumbara enligt Olsson (2011). Efter översättningen från 

originalspråk (engelska) var målsättningen att frågorna var entydiga, enkla att förstå och 

skrivna på god svenska vilket rekommenderas av (Olsson, 2011). Dessa egenskaper i enkäten 

testades i en pilotstudie.  

  

Översättning av mätinstrumentet 

Det saknas ett standardiserat arbetssätt för översättning av instrument i vårdvetenskaplig 

forskning (Maneesriwongul, 2004).  Maneesriwongul (2004) rekommenderar att forskaren 

använder backtranslation, bilingual test och pilotstudie av frågorna. Frågorna översattes 

därför till svenska av författaren och därefter granskades frågorna av tre, av varandra 

oberoende, personer med specifika ämneskunskaper kring överrapportering och 

operationssjukvård. Översättningen genomgick sedan backtranslation av prof. David Brunt 

enligt Brislin (1970). Författaren kunde inte hitta någon tvåspråkig person med kännedom om 

ämnet, inom givna ramar för kursen, och därför kunde inte frågorna genomgå ett bilingual 

test. Enkätfrågorna testades med en pilotstudie, i vilken fem överrapporteringar observerades 

och där deltagarna i överrapporteringarna fyllde i enkäten. Testpersonerna följdes upp med en 

diskussion om frågornas innebörd och relevans. Därefter gjordes små språkliga justeringar av 

enkäten. Trots noggranna översättningsprocesser avråder Maneesriwongul (2004) från att 

jämföra resultaten med andra studier som använt frågorna på originalspråk eller andra språk i 
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andra kulturer (Maneesriwongul, 2004). Författaren till aktuell studie har inga sådana 

ambitioner utan avsåg endast att jämföra utfallet mellan två grupperna för aktuell studie. 

Originalfrågor och översättning finns i bilaga 1 och 2. 

Enkätens utformning 

Mätinstrumentet hade i sitt original 19 enkätfrågor (bilaga 1). Färdiga enkäter finns i bilaga 

3a-d. Observatörsenkäten innehöll översatt 18 frågor att besvara (bilaga 3d). Frågan som 

exkluderades på observatörsenkäten var fråga 13: Dokumentationen var fullständig. Frågan 

exkluderades med hänsyn till sekretess och att inget samtycke som medger att författaren tar 

del av journalen hade inhämtats från patienten. Översatt enkät till anestesisjuksköterska 

(bilaga 3a) och operationssjuksköterska (bilaga 3c) innehöll 15 enkätfrågor och Postop-

sjuksköterska hade 17 frågor (bilaga 3b). Minskning av antal frågor till anestesi/operation 

samt postop gjordes för att öka enkätens relevans för respektive personalgrupp och därigenom 

öka svarsfrekvensen och studiens inre validitet. Ett större antal frågor som inte upplevdes 

relevanta exkluderades eftersom de kunnat få avskräckande effekt på en redan pressad 

personal med en negativ effekt för studiens resultat.  

Urval 

Studien genomfördes under tiden mars–april 2014 på anestesikliniken på ett centrallasarett i 

södra Sverige där man 2013 genomförde 8384 operationer. Operationsenheten har 115 

anställda och genomför operationer inom gynekologi, obstetrik, kirurgi samt öron-näsa-hals.  

Urvalsgruppen bestod av personal (anestesisjuksköterska och operationssjuksköterska) som 

ansvarade för kirurgiska, ortopediska eller gynekologiska operationer på patienter som var 

över 18 år. I urvalsgruppen ingick också IVA-sjuksköterskor på postoperativa avdelningen 

som tog emot patienter från ovanstående urvalsgrupp. Studien exkluderade personal med 

ansvar för patienter som genomgick dagkirurgiska operationer, samt personal med ansvar för 

operationer eller mottagande av patienter på jourtid. Personal som motsvarade 

inklusionskriterierna tillfrågades om att delta. Vissa besvarade enkäten vid ett enstaka tillfälle 

medan andra besvarade enkäten upp till fem gånger, beroende på hur många patienter man 

avlämnade eller mottog vid de olika observationstillfällena. 

Datainsamling 

Informanterna informerades muntligt och skriftligt, och därefter inhämtades skriftliga 

medgivanden från ansvariga chefer och personal i aktuella urvalsgrupper. Därefter startade 

datainsamlingen för studiens målsättning som var att inhämta data från totalt 60 
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överrapporteringar från operation till postoperativ avdelning. Anestesisjuksköterskor och 

postop-sjuksköterskor fyllde i varsin enkät efter varje avslutad överrapportering, och 

författaren fyllde i observatörsenkäten. I de fall operationssjuksköterska medverkade fyllde 

även vederbörande i en enkät. Under överrapporteringen fyllde observatören i ett 

observationsprotokoll baserat på SURPASS ”checklista för postop-sjuksköterskor efter 

avslutad rapport” (de Vries E. P., 2010). Denna checklista angav vilken information som ska 

överlämnas vid överrapportering (bilaga 4). Med hjälp av observationsprotokollet skattades 

sedan fråga 5, 6, 7 och 8 på observatörsenkäten. Författaren (observatören) använde även en 

mall för SBAR, Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendationer (SKL, 2010) för att kunna 

skatta fråga 1:”Överrapporteringen följde en logisk struktur” (bilaga 5). Detta eftersom SBAR 

finns införd som gällande arbetsrutin vid överrapporteringar på det för studien aktuella 

sjukhuset.  

Statistisk analys 

Resultatet presenteras som summationsindex för respektive faktor i överrapporteringen, i 

överrensstämmelse med mätinstrumentets originalutförande (Manser, 2010). Frågorna har i 

sitt original genomgått en faktoranalys som visade tre faktorer; informationsöverföring, 

gemensam förståelse och arbetsklimat (Manser, 2010). Då frågorna genomgått 

faktoranalys, anses indexet ha hög validitet och ett index anses också öka reliabiliteten 

(Olsson, 2011).  

Inlämnade enkäter kodades i sju grupper: Anestesisjuksköterska (1) postop-sjuksköterska (2) 

observatör (3) anestesisjuksköterska med operationssjuksköterska deltagande i rapporten (4) 

postop-sjuksköterska med operationssjuksköterska deltagande i rapporten (5) observatör med 

operationssjuksköterska deltagande i rapporten (6) samt operationssjuksköterska (7). På så 

sätt beräknades index för faktorerna vid överrapportering utan respektive med 

operationssjuksköterskans medverkan (tabell 1). Skillnaden i värde för dessa index 

genomgick sedan ett t-test (Djurfeldt, 2010) för att se om skillnaderna mellan gruppernas 

indexvärden var statistiskt signifikanta, och om uppställda hypoteser kunde behållas eller 

förkastas.    
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Informationsöverföring Gemensam förståelse Arbetsklimat 

Anestesi och op-ssk (1+5+6+13)/4 (6+8+9+11+12)/5 (9+10+16)/3 

Postop-ssk (1+2+5+6+7+13)/6 (2+6+8+9+11+12)/6 (9+10+16)/3 

Observatör (1+2+5+6+7)/5 (2+6+8+9+11+12)/6 (10+9+16)/3 

 

  
 

      

    

    

    

    

    

     

Reliabilitetstest för index 

Faktorerna för indexberäkningarna hade redan genomgått en faktoranalys i sitt original 

(Manser, 2010). Utöver detta genomfördes även en ytterligare reliabilitetstest för respektive 

index i form av Cronbach’s alpha (Egidius, 2014). Testet gjordes på det index som baserades 

på postop-sköterskornas enkäter. Värdet av Cronbach’s alpha kan variera mellan 0-1, ju högre 

värden man får desto högre reliabilitet. Faktorn informationsöverföring fick högst värde, 

vilket stämmer överens med den faktoranalys som Manser (2010) tidigare genomfört. För 

övriga faktorer var inte värdet lika högt vilket också stämde med originalets faktoranalys och 

författaren valde att följa originalets förlaga trots lägre värden för reliabiliteten.  

 

 
 

 

 

Se bilaga 1 eller 2 för vilka frågor som ingick i respektive index. Resultatet presenteras i 

index för respektive personalkategori och för grupperna med och utan op-sköterska i 

respektive kategori.   

Cronbach's Alpha Antal frågor

Informationsöverföring 0,619 6

Gemensam förståelse 0,491 6

Arbetsklimat 0,406 3

Tabell 2. Tabellen visar värdena för Cronbachs Alpha, och hur 
många frågor som ingick i respektive faktor. Cronbach's Alpha  
beräknades för det index som baserades på postop-sköterskornas 
enkäter.

Tabell 1. Tabellen visar hur index har beräknats för respektive personalkategori och faktor. Siffrorna inom 

parantes anger vilka frågor som ingått i respektive index. Frågornas svar i numerisk kod (0-3) har adderats till 

en summa, och summan har dividerats med antal frågor. Max för varje index blir då 3 minimum 0. På så sätt har 

respektive personalkategoris medelvärde tagits fram för varje index. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien beaktade de regler som är uppställda av Vetenskapsrådet i Codex – regler och 

riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 2014). Personal och ansvariga chefer erhöll muntlig 

och skriftlig information om studien, där planen för forskning och studiens syfte framgick, 

samt vilka villkor som gällde för deras medverkan. Personalen informerades om vilka 

metoder som skulle användas. Det framgick att deltagandet var frivilligt och att man när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Det framgick också vem som var ansvarig för studien, 

samt kontaktuppgifter till forskaren. Den skriftliga informationen innehöll även en förfrågan 

om respondenten ville ta del av färdiga forskningsresultat (bilaga 6). 

Samtycken och enkäter som samlades in förvarades i ett låst dokumentskåp. I analysen 

förekom ingen behandling av uppgifter som kunde knytas till en särskild person. De uppgifter 

som samlats in användes endast för det forskningsändamål de avsetts för. Enligt 

Landstingsförbundets rekommendation ska forskningsprojekt som enkätundersökning, 

granskas och godkännas av forskningsetisk kommitté innan projektet får utföras vid 

sjukvårdsinrättning inom landstinget. En etisk ansökan skickades därför till etiska kommittén 

FoU Kronoberg. Forskningsetiska rådet ansåg att studien ej krävde någon etisk prövning i 

regional etiknämnd, beslutsdatum 2014-03-19, beslutsnummer 3/2014.    
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RESULTAT 

 

Totalt lämnades ifyllda enkäter in från 64 överrapporteringar från postop-sköterskor och 62 

från anestesisjuksköterskor. Det var ett litet bortfall avseende operationssjuksköterskornas 

enkäter, de deltog i totalt 22 överrapporteringar (21 med observatörens medverkan) men 

fyllde i enkäten vid 18 av de fallen. Detta berodde på att de i vissa fall inte medverkade i hela 

överrapporteringen och därför inte ansåg sig ha någon uppfattning om de frågor som ställdes i 

enkäten. Författaren observerade totalt 60 överrapporteringar och fyllde i observatörsenkäter 

vid dessa. Av dessa överrapporteringar skedde 39 stycken (65%) utan operationssjuksköterska 

och 21 stycken (35%) med operationssjuksköterska. Eftersom överrapporteringarna i vissa fall 

skedde samtidigt var det något fler enkäter som lämnades från personalen jämfört med 

observatören, eftersom personalen fyllde i enkäter efter avslutad överrapportering även i de 

fall observatören inte hann delta (Tabell 3).  

Personalgrupp Antal besvarade enkäter Fördelning i procent 

Anestesisjuksköterska  40 19,6% 

Anestesisjuksköterska med 

operationssjuksköterska 22 10,8% 

Postop-sjuksköterska 42 20,6% 

Postop-sjuksköterska med operationssjuksköterska 22 10,8% 

Observatör 39 19,1% 

Observatör med operationssjuksköterska 21 10,3% 

Operationssjuksköterska 18 8,8% 

Totalt: 204 100% 

 

 
 

  

   

   Informationsöverföring 

Mätinstrumentet hade fyra svarsalternativ som kodades med en siffra från 0-3.  

Instämmer inte alls = 0, instämmer delvis inte =1. Instämmer delvis = 2 och instämmer helt 

och hållet = 3. Mätinstrumentet visar inga stora skillnader i personalgruppernas totala 

skattning av informationsöverföringen. Anestesi- och operationssjuksköterskorna angav att 

man lämnade en något mer fullständig information än vad postop-sjuksköterskorna skattar att 

de fått, men skillnaderna var inte stora (Figur 1).  

Tabell 3. Tabellen visar fördelningen av ifyllda enkäter uppdelat på de olika personalgrupperna och om 

överrapporteringen skedde med eller utan operationssjuksköterska.  
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Observatören skattade informationsöverföringen något lägre, eftersom det i flera fall saknades 

information vid jämförelse med observationsprotokollet (bilaga 5) främst avseende 

perioperativa omvårdnadsfaktorer samt att strukturen (S-BAR) frångicks i flera fall. 

 

 

Informationsöverföring med och utan operationssjuksköterska 

 

När svaren delades upp och jämfördes i överrapporteringar med och utan 

operationssjuksköterskans medverkan sågs en skillnad i postop-sjuksköterskornas skattning 

som visade en stark tendens att postop-sköterskorna skattade kvalitén på 

informationsöverföringen som bättre när operationssjuksköterskan medverkade. Skillnaden 

var dock ej statistiskt säkerställd (p=0,052). Anestesisjuksköterskorna upplevde ingen sådan 

skillnad, medan observatören skattade generellt lägre värden (index 2,5) för 

informationsöverföringen och operationssjuksköterskans medverkan gav ytterligare något 

lägre värden (index 2,4). Observationerna visade också att operationssjuksköterskans 

medverkan innebar att överrapporteringen tog avsteg från strukturen enligt SBAR både vid 

starten och avslutningen av överrapporteringen. Operationssjuksköterskans medverkan 

innebar också att mottagande personal fick dubbelrapport, dvs. fick höra samma sak 

rapporteras två gånger. Observationsprotokollet visade dock att vissa överrapporteringar 

innehöll mer och djupare information när operationssjuksköterskan medverkade. 
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Figur 1. Index för informationsöverföring för respektive personalkategori samt

observatör. Personalen skattade informationsöverföringen generellt sett
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Personalkategori Index medelvärde ± SD p-värde 

Postop-sjuksköterska 2,6228                          036900          

Postop-sjuksköterska med op-ssk 2,8083                          0,26642 p=0,052 

Anestesisjuksköterska  2,8026                         0,24768   

Anestesisjuksköterska med op-ssk 2,8409                          0,25054 p=0,568 

Observatör 2,5026                         0,28973   

Observatör med op-ssk 2,4190                         0,45124 p= 0,387 

Tabell 4. Index för informationsöverföring uppdelat på personalkategori och när 

operationssjuksköterska medverkade i överrapporteringen. Postop-ssk skattade 

informationsöverföringen högre när op-ssk medverkade, medan observatören skattade något lägre för 

samma situation.  

 

 

 

Gemensam förståelse 

Index för gemensam förståelse visade på något lägre värden jämfört med de två andra 

faktorerna. Skattningen från respektive personalgrupp stämde väl överens, och visade att 

kommunikationen inte var optimal i överrapporteringssituationen. Observationerna visade att 

överrapporteringen ibland skedde mer som en monolog, och att överrapporterande personal 

inte alltid fick respons som visade att informationen var mottagen. Deltagarna säkerställde 

inte alltid att överrapporteringen var komplett utan deltagare i rapporten kunde avvika utan att 

alla frågetecken var utredda (figur 2). 
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Gemensam förståelse med och utan operationssjuksköterska 

I likhet med index för informationsöverföring så visade index för gemensam förståelse på en 

liten men ej statistiskt säkerställd skillnad när operationssjuksköterskan medverkade. Här 

skattade både postop-sköterska och anestesisjuksköterska att den gemensamma förståelsen var 

marginellt bättre när operationssjuksköterskan medverkade, men eftersom skillnaderna var 

små och ej statistiskt säkerställda så gäller 0-hypotesen. Observatören skattar det likvärdigt, 

men såg i vissa fall en bristande respekt från samtliga yrkesgrupper, då man inte respekterade 

överrapporteringens struktur eller inte visade tydligt att man lyssnade och följde med, eller i 

viss utsträckning ignorerade deltagare i rapporten (Tabell 5). 

 

Personalkategori Index medelvärde ± SD p-värde 

Postop-sjuksköterska 2,4915                   0,44087   

Postop-sjuksköterska med op-ssk 2,6167                   0,32489 p=0,222 

Anestesisjuksköterska 2,4611                   0,54263   

Anestesisjuksköterska med op-ssk 2,6700                  0,57409 p=0,182 

Observatör 2,5000                  0,36675   

Observatör med op-ssk 2,4762                  0,41260 p=0,819 
Tabell 5. Index över gemensam förståelse för respektive personalkategori och uppdelat på när 

operationssjuksköterskan medverkade i överrapporteringen. Visade inga signifikanta skillnader. 
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Figur 2. Index över gemensam förståelse för respektive personalkategori.

Visade inga skillnader mellan de olika personalkategorierna.
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Arbetsklimat 

Index för arbetsklimatet var generellt hög och visar på en något lägre skattning från postop-

sköterskorna jämfört med operationspersonal och observatör, men ingen stor skillnad. 

Observationerna visade att det i de flesta fall var lätt att skapa en god kontakt och att 

respekten för patienterna var mycket stor (Figur 3). 

 

 

Arbetsklimat med och utan operationssjuksköterska 

Arbetsklimatet påverkades ej av att operationssjuksköterskan medverkade. Arbetsklimatet var 

generellt bra, och stördes möjligen i de fall det var mycket hög arbetsbelastning från någon 

sida. Operationssjuksköterskans medverkan innebar inte några uppenbara skillnader för 

skattningen av arbetsklimatet (Tabell 6). 

 

 

 

 

 

2,7
2,6

2,8 2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Anestesi-ssk Postop-ssk Observatör Op-ssk

Figur 3. Index för arbetsklimat för respektive personalkategori. Generellt 

höga skattningar för arbetsklimatet.
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Personalkategori Index medelvärde ±SD p-värde 

Postop-sjuksköterska 2,5417                 0,51578   

Postop-sjuksköterska med op-ssk 2,6500                 0,46485 p =0,432 

Anestesisjuksköterska 2,6750                0,46217   

Anestesisjuksköterska med op-ssk 2,7500                0,37268 p= 0,531 

Observatör 2,8547                0,35701   

Observatör med op-ssk 2,8571                0,29005 p = 0,979 
Tabell 6. Index över arbetsklimat uppdelat på respektive personalkategori och när 

operationssjuksköterskan medverkade i överrapporteringen Visade inga signifikanta skillnader.  

 

Avbrott i överrapporteringen 

Observatörsenkäten (bilaga 3d fråga 4) visade att det uppstod avbrott i överrapporteringen i  

15% av fallen (9 av 60 möjliga).  

 

Personen som tog emot/överlämnade patienten var under tidspress 

Postop-sköterskorna angav att personalen som överlämnade rapporten i 17,5% av fallen (11 

av 63) var under tidspress (bilaga 3b fråga 17). Operationspersonalen angav att i 19% av 

överrapporteringar var mottagande personal under tidspress (12 av 62). (Bilaga 3a fråga 15). 
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METODDISKUSSION 
 

Mätinstrument och observationer 

Olsson (2011) förespråkar att man använder sig av ett redan färdigt instrument vid 

kvantitativa studier, vilket gjordes i denna studie. Det är en styrka för studien att instrumentet 

är testat och validerat för den situation som studien avsåg att undersöka. Dock var 

instrumentet inte utvecklat för svenska förhållanden, något som naturligtvis är en svaghet för 

resultatet.   

Översättning och validering av mätinstrumentet skulle kunna utgöra en studie i sig 

(Maneesriwongul, 2004), men eftersom tiden var begränsad bedömdes detta ej vara 

genomförbart. Mätinstrumentet genomgick noggrann översättningsprocess och test av 

validitet enligt det arbetssätt som Maneesriwongul (2004) förespråkar, men inte i den 

omfattning som en hel studie av detta hade givit, vilket är en svaghet för resultatens 

reliabilitet.  

Antalet frågor minskades ner något till respektive grupp, vilket visade sig försvåra 

bearbetningen i statistikprogrammet. Målet med anpassningen av enkäten till respektive 

personalgrupp var att göra den relevant för respondenterna och värd att lägga ner  tid på. Dock 

medförde detta att index beräknades på olika antal frågor för faktorn informationsöverföring 

för respektive personalgrupp, vilket innebar en svaghet för resultatet. Alternativet hade varit 

att behålla alla frågor till samtliga grupper, vilket rekommenderas inför framtida användning 

av instrumentet. 

Studiens design var en observationsstudie, därför bör observationseffekten tas upp som en 

faktor som kan ha påverkat resultatet. Observationseffekten eller ”The Hawthorn effect” 

definierades från början som en förbättring i produktivitet hos informanterna orsakad av 

psykologiska effekter av att känna sig utvalda och viktiga när de blev observerade 

(McCarney, 2007). Definitionen har senare breddats till att gälla fler förbättringar generellt än 

bara produktivitet i samband med observationsstudier (McCarney, 2007). Det är svårt att 

uppskatta graden av observationseffekt i aktuell studie, men troligen förbättrades den 

individuella prestationen vid överrapporteringarna av observatörens närvaro, och att skattat 

resultat främst i början av studien blev något högre till följd av observationseffekten. 

Observationseffekten bör tas med när man ser till resultatens tillförlitlighet, men det faktum 
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att författaren var fysiskt närvarande och observerade överrapporteringarna bidrog till 

studiens reliabilitet.  

Målsättningen att mäta och observera 60 överrapporteringar togs med hänsyn till givna 

tidsramar. Ett  större underlag hade kanske kunnat visa på signifikanta skillnader, och det 

hade varit av värde att utföra mätningarna på flera sjukhus med liknande förutsättningar.  

Statistisk analys kräver 5-10 ggr så många individer som antal frågor (Stukat, 1993). Aktuell 

enkät hade 18 frågor (som mest) och besvarades vid totalt 204 tillfällen. 60 enkäter i varje 

grupp ger mindre standardfel vid bivariat analys, tyvärr uppnådde inte aktuell studie denna 

målsättning, vilket är en svaghet för studiens resultat (Holme, 1997). 

Originalartikeln som beskriver utformningen av enkäten, skriver bara att frågorna skulle 

besvaras med en fyrgradig skala, man motiverar inte sitt val av detta och argumenterar inte 

heller för för- respektive nackdelar (Manser, 2010). Det är positivt att det saknas en neutral 

mittpunkt, vilket tvingar respondenterna att ta ställning. 

Alternativa metoder 

Studien hade kunnat genomföras med enbart observationsprotokoll som tog upp den kliniska 

informationen, i likhet med många andra studier som gjorts om överrapportering. Man hade 

då haft andra studier att jämföra med, vilket inneburit en fördel i diskussionen. Men fördelen 

med instrumentet var att det fokuserade på fler aspekter än bara ren informationsöverföring, 

då tidigare studier har visat att överrapportering mellan enheter är en komplex  och 

multidimensionell företeelse.  

Kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med postop-sköterskor hade också 

varit ett alternativ, med något modifierat syfte, och är kanske en naturlig fortsättning på 

aktuell studie.  

Överförbarhet och generalisering 

Utifrån studiens design och metoddiskussion kan resultaten anses vara överförbara till andra 

svenska sjukhus med liknande storlek och organisation.  
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RESULTATDISKUSSION 
 

Tidigare studier har fokuserat på informationsöverföring vid överrapportering, men utelämnat 

kommunikation och hur väl teamet fungerar (Manser, 2010). Studiens mätinstrument syftade 

till att utöver informationsöverföring även få med dessa aspekter i mätningen av kvalitén på 

överrapporteringen.  

Informationsöverföring 

Både mottagande och överlämnande personal skattade informationsöverföringen i de flesta 

fall som välfungerande, index visade värden högre än 2,5. Observatören skattade 

informationsöverföringen något lägre, då det i flera fall saknades information vid jämförelse 

med observationsprotokollet. Vidare frångick man strukturen i flera fall, detta var mer vanligt 

när operationssjuksköterskan medverkade.  

Observatörsenkätens resultat visade ett behov av förbättrad struktur på 

informationsöverföringen för att undvika dubbelrapport och att underlätta för mottagande 

enhet att ta in informationen när både anestesisjuksköterska och operationssjuksköterska 

medverkar i överrapporteringen. Detta stöds också av (Greenberg, 2007) som rekommenderar 

standardiserade stöd för kommunikationen. Med checklistor kan man förtydliga vem som 

säger vad, vad som är relevant och i vilken ordning det bör sägas. Det ger också en möjlighet 

att förtydliga den perioperativa omvårdnaden. Checklistor är dock inte okontroversiellt utan 

kan väcka irritation och motstånd, vilket visats i tidigare studier (Salzwedel, 2013).  Boat et 

al. (2013) införde checklistor som dock visade förbättrade resultat. Förbättringen ansågs bero 

på att ledningen prioriterade området, kompetens för förbättringsarbete fanns och man hela 

tiden förmedlade sina resultat till övriga i arbetslaget. Boat et al. (2013) menade att 

framgångsfaktorer i förbättringsarbete är att kunna samla in och presentera tillförlitliga data 

på hur väl systemet fungerar och presterar, då individens egen upplevelse av sin prestation 

inte alltid stöds av insamlad data.  

Samtidigt skriver Manser (2010) att detaljerade strukturer så som checklistor inte 

nödvändigtvis förbättrar mänskliga prestationer i en verksamhet som kräver snabb anpassning 

till kritiska situationer. Överrapporteringen från operation till postoperativ avdelning är en 

kritisk situation, där patienten snabbt kan bli instabil.  

Resultaten från postop-sköterskornas svar visade på en stark trend av bättre 

informationsöverföring när operationssjuksköterskorna medverkade, även om denna skillnad 
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inte var statistiskt säkerställd. Operationssjuksköterskan kan ge fördjupad information om 

utfört ingrepp, perioperativa komplikationer, risker för tryck- och nervskador samt 

observanda för den fortsatta vården på postoperativ avdelning och vårdavdelning (Rothrock, 

2010). Resultaten visade att operationssjuksköterskan uteblev från rapporten i 65% av fallen, 

och frågan väcks huruvida viktig information om den perioperativa vården då kommer vidare 

i vårdkedjan?  

 Anestesisjuksköterskornas skattning visade inte på någon skillnad när 

operationssjuksköterskan medverkade. Detta väcker frågor så som vilken uppmärksamhet 

anestesisjuksköterskorna ägnade åt operationssjuksköterskans rapport och om det fanns  

skillnader i uppfattningen mellan personalgrupperna om vad som är relevant information att ta 

upp. Om man antar att anestesisjuksköterskorna i de fall operationssjuksköterskorna inte 

följde med, ändå medförde all relevant information från operationen och att det därför inte 

blev någon skillnad i informationsöverföringen borde ju inte heller postop-sköterskornas 

skattning visa på några skillnader 

Studiens resultat ger en försiktig indikation på att operationssjuksköterskans medverkan kan  

innebära en högre kvalité på överrapporteringen och stärka patientsäkerheten. Detta 

förutsätter dock att informationen struktureras och framförs i relevant ordning. Catchpole 

(2007) tog hjälp av extern expertis i form av ett Formel-1team (Ferrari) och expertis från 

flyget när man utvecklade ett nytt protokoll för att förbättra kvalitén på 

informationsöverföringen vid överrapporteringen mellan operation och intensivvård. Mycket 

tydligt och klart strukturerades vad som ska vara gjort innan patienten flyttas, i vilken ordning 

och vem som gör vad vid överflyttningen, samt i vilken ordning man lämnade sin rapport och 

avslutade med gemensam diskussion. Detta jämförs med pit-stop i Formel 1 som får ta max 7 

s och där alla vet vad som är deras uppgift. Catchpole et al (2007) understryker vikten av ett 

fungerande teamarbete för informationsöverföringen och i förlängningen för 

patientsäkerheten. 

Resultatet visade även att överrapporteringen många gånger saknade perioperativa 

omvårdnadsaspekter trots operationssjuksköterskans medverkan. Omvårdnad definieras som 

den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja 

människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa (SSF, 

2010). En god omvårdnad har sin grund i medvetenhet om vårdrelationens betydelse och är 

beroende av vårdarens tillgänglighet, närvaro och bekräftelse av patienten (Eriksson, 1994). 

Studien visar ett behov av att förtydliga den perioperativa omvårdnaden, vilket stämmer 
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överens med tidigare studier som menar att kombinationen av medicinsk kompetens och 

omvårdnad specifikt utmärker operationssjuksköterskans vårdande, men att omvårdnaden 

behöver lyftas fram (Barnard, 2001) (Bull, 2006). 

Gemensam förståelse 

Resultaten visade att kommunikationen inte var optimal (index ej högre än 2,5), och att denna 

bild delades av alla deltagare i överrapporteringen. Betydelsen av närvaro och engagemang 

understryks av studiens resultat, i överensstämmelse med Eriksson (1994). Om 

kommunikationen fallerar hjälper det inte hur väl checklistorna är utformade. Manser (2010) 

understryker att en fungerande överrapportering är beroende av s.k. human factors i stor 

utsträckning. Den föreliggande studiens resultat indikerar att det är med kommunikation och 

interaktion som man bör arbeta med patientsäkerhetsfrågorna, innan man inför fler 

checklistor.  

 

Det fanns inga skillnader i index för gemensam förståelse när operationssjuksköterskan 

medverkade i överrapporteringen jämfört med de överrapporteringar som skedde utan 

operationssjuksköterskans medverkan. Enligt Blombergs studie (2014) så upplevde 

operationssjuksköterskorna att deras kunskap kunde bidra till en bättre förståelse för 

patientens behov och problem postoperativt, men att denna kunskap inte togs på allvar. 

Blombergs resultat visade att operationssjuksköterskorna önskade ett större samarbete med 

sköterskorna på den postoperativa avdelningen. (Blomberg, 2014) förespråkar ett större 

samarbete mellan operation och postoperativ enhet, med hospiteringar och fältstudier på 

respektive arbetsplats, för att öka förståelsen för varandras arbete.  

 

Arbetsklimat 

Arbetsklimatet var generellt gott visade resultaten (index 2,6-2,8), de lägre skattningar som 

lämnades hängde sannolikt samman med de gånger det var stressigt för någon av 

personalgrupperna. Detta samband testades ej i aktuell studie. Resultatet visade att personalen 

i 17,5% respektive 19% av fallen var under tidspress från någon sida. Sannolikt innebär 

överrapportering under ovanstående omständigheter en större risk för patienten när den 

gemensamma förståelsen påverkas negativt.  

Arbetsklimatet och den gemensamma förståelsen påverkades också av att överrapporteringen 

blev avbruten. Fokus flyttades under kortare eller längre tid vilket innebar risker för 
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patientsäkerheten. Eriksson (1994) menar att patientens lidande lindras när vi som personal 

står till patientens förfogande och ger denne tid och rum. I det allra flesta fall skedde 

rapporten utan stora avbrott, men det är viktigt att överrapporteringen respekteras och tas på 

allvar, eftersom tidigare studier visar på dess vikt för patientsäkerheten (Petrovic, 2012) 

(Nagpal, 2013) (de Vries E. P., 2010) (Boat, 2013) (Salzwedel, 2013) (Greenberg, 2007).  

 

Konklusioner och implikationer för vidare studier 

Studiens resultat visade att kvalitén på rapporten ej uppvisar några skillnader vid 

operationssjuksköterskans medverkan. Det är alltså inte möjligt att med ovanstående resultat 

förkasta 0-hypotesen. Resultaten från postop-personalen indikerade dock en förbättring i 

informationsöverföringen, men det behövs mer forskning för att klargöra skillnaderna. Utifrån 

resultatet och med stöd i tidigare forskning (Boat, 2013) kan man rekommendera att man 

utarbetar en strukturerad mall för rapporten i fokusgrupper med alla kategorier representerade, 

informerar och uppdaterar personalgruppernas kunskap om överrapportering och därefter 

genomför nya studier. Överrapporteringens kvalité kan med fördel också belysas djupare i 

intervjustudier, som skulle kunna lyfta fram fler dimensioner i den gemensamma förståelsen. 

Studiens resultat kan inte heller ge stöd åt att införa obligatorisk medverkan av 

operationssjuksköterskan i enlighet med SURPASS. Checklistor i form av SURPASS har 

många styrkor, men problem uppstår när man inspireras av andra högriskverksamheter och 

okritiskt replikerar deras system. Människosynen avseende både patient och personal som 

enheter som går att kontrollera och styra via protokoll och checklistor går emot 

vårdvetenskapens teoribildning och människosyn (Eriksson, 1994) & (Eriksson, 2002). 

De positiva effekter som nåtts i studierna av SURPASS (de Vries E. P., 2010) skulle mycket 

väl kunna upprepas i Sverige, så länge man har fokus riktat mot utbildning och uppföljning, 

att jämföra med (Boat, 2013).) Men detta har sannolikt ett inslag av ”Hawthorne effect” 

(McCarney, 2007), och tidigare forskning har visat på bristande följsamhet till checklistor 

över längre tid (Salzwedel, 2013) .  

Tyngdpunkten på fortsatt forskning bör ligga inom teamwork, kommunikation och human 

factors och hur dessa kan utvecklas för att förbättra kvalitén på överrapporteringen och 

patientsäkerheten. Dessa faktorer spelar en stor roll visar tidigare forskning (Reid, 2012) och 

stämmer väl överens med vårdvetenskapens kärna att se och respektera människan. 

Informationsöverföringen är  en mycket viktig del i patientsäkerhetsarbetet för att förhindra 
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uppkomsten av vårdlidande. Att vårda patienten under hela det perioperativa förloppet är att 

se hela människan, och överrapporteringen blir det naturliga avslutet på den vården, vilken 

genom hela förloppet värnat patientens integritet och värdighet. När vi överrapporterar lämnar 

vi över stafettpinnen för den vården, och genom att ta överrapporteringen på allvar och arbeta 

för kontinuitet och säkerhet visar vi patienten vår djupaste respekt och omtanke.   
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Bilaga 1 

 

Handoff characteristics 

1. Handoff followed a logical structure 

2. The person handing off the patient continuously used the available documentation 

(anaesthesia record, patient chart, etc.) to structure the handoff 

3. Not enough time was allowed for the handoff 

4. In case of interruptions during handoff, attempts were made to minimize them 

5. All relevant information was selected and communicated 

6. Priorities for further treatment were addressed 

7. The person handing off the patient clearly communicated her/his assessment of the 

patient 

8. Possible risks and complications were discussed 

9. It was easy to establish good contact at the beginning of the handoff 

10. There was tension within the team during handoff 

11. Questions and ambiguities were resolved (active enquiry by the person taking on 

responsibility for the patient) 

12. The team jointly ensured that the handoff was complete 

13. Documentation was complete 

14. There was too much information given 

15. Too much information was asked for 

16. The patient’s experience was considered carefully during handoff (respect) 

17. Overall, the quality of this handoff was very high 

18. The person handing off the patient was under time pressure 

19. The person taking on responsibility for the patient was under time pressure 

 

 

Quality Safe Health Care 2010;19:e44 

doi:10.1136/qshc.2009.038430 



 

 

Bilaga 2 

 

ÖVERSÄTTNING av Mansers (2010) värderingsverktyg (självvärdering och extern 

värdering) för kvalitén på överrapportering 

 

Överrapporteringens egenskaper  

1. Överrapporteringen följde en logisk struktur 

2. Personen som överrapporterade patienten använde sig fortlöpande av tillgänglig 

dokumentation (anestesijournal, övervakningskurva etc.) för att strukturera 

överrapporteringen 

3. Det var inte tillräckligt med tid avsatt för överrapportering 

4. Om det uppstod avbrott vid överrapporteringen gjordes försök att minimera dessa 

5. All relevant information var utvald och vidarebefordrades 

6. Prioriteringar för fortsatta behandlingsåtgärder togs upp 

7.  Personen som överrapporterade patienten delgav tydligt sin bedömning av patienten. 

8. Möjliga risker och komplikationer diskuterades 

9. Det var lätt att skapa en god kontakt vid början av överrapporteringen 

10. Det var en spänd atmosfär under överrapporteringen 

11. Frågor och oklarheter klarades upp (aktiva frågor från personen som tog emot 

patienten) 

12. Teamet säkerställde gemensamt att överrapporteringen var fullständig 

13. Dokumentationen var fullständig. 

14. Det gavs för mycket information  

15.  Det efterfrågades för mycket information 

16.  Noggrann hänsyn togs till patientens upplevelse under överrapporteringen (respekt) 

Överrapporteringens kvalitet 

17. Totalt sett var kvalitén på den här överrapporteringen mycket hög 

Omständigheter kring överrapporteringen 

18. Personen som överrapporterade var under tidspress 

19. Personen som tog emot rapporten var under tidspress.   

 

  



 

 

Bilaga 3A 

ENKÄT ANESTESISJUKSKÖTERSKA  

Jag instämmer:     inte alls              delvis inte             delvis               helt och hållet 

                                                                       

1. Överrapporteringen följde en logisk struktur..........................                  0                      1         2                    3 

 

2. Det var inte tillräckligt med tid avsatt för överrapporteringen..                    0                      1         2                    3 

 

3. Om det uppstod avbrott vid överrapporteringen, gjordes försök 

 att minimera dessa....................................................................                    0                      1         2                    3 

 

4. All relevant information var utvald och vidarebefordrades.........                     0                      1         2                    

3 

 

5. Prioriteringar för fortsatta behandlingsåtgärder togs upp..........                    0                      1         2                    3 

 

6. Möjliga risker och komplikationer diskuterades.....................                      0                      1         2                    3 

 

7. Det var lätt att skapa en god kontakt vid början 

 av överrapporteringen............................................................                  0                      1         2                    3 

 

8. Det var en spänd atmosfär under överrapporteringen............                  0                      1         2                    3 

 

9. Frågor och oklarheter klarades upp (aktivt frågande från 

 personen som tog emot patienten)........................................                 0                      1         2                    3 

 

10. Teamet säkerställde gemensamt att överrapporteringen  

var fullständig..........................................................................                 0                      1         2                    3 

 

11. Dokumentationen var fullständig............................................                 0                      1         2                    3                                                                    



 

 

 

 

12.  Det efterfrågades för mycket information..............................               0                      1         2                    3 

 

13. Noggrann hänsyn togs till patientens upplevelse under  

överrapporteringen (respekt)..................................................               0                      1         2                    3 

 

14. Totalt sett var kvalitén på den här överrapporteringen 

mycket hög..............................................................................               0                      1         2                    3 

 

15. Personen som tog emot rapporten var under tidspress..............               0                      1         2                    3 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 3B 

ENKÄT SJUKSKÖTERSKA POSTOP 

Jag instämmer:     inte alls              delvis inte              delvis                helt och hållet 

                                                                         

1. Överrapporteringen följde en logisk struktur..........................                 0                      1         2                    3 

 

2. Personen som överrapporterade patienten 

använde sig fortlöpande av tillgänglig dokumentation 

(anestesijournal, övervakningskurva etc. för att strukturera 

överrapporteringen)...............................................................                    0                      1          2                    3 

 

3. Det var inte tillräckligt med tid avsatt för överrapporteringen.                 0                      1          2                    3 

 

4. Om det uppstod avbrott vid överrapporteringen gjordes 

 försök att minimera dessa.......................................................                  0                      1          2                    3 

  

5. All relevant information var utvald och vidarebefordrades........                 0                     1          2                    3 

 

6. Prioriteringar för fortsatta behandlingsåtgärder togs upp...........                 0                    1          2                    3 

 

7. Personen som överrapporterade patienten delgav tydligt 

sin bedömning av patienten....................................................                    0                     1         2                    3 

 

8. Möjliga risker och komplikationer diskuterades.....................                   0                      1         2                    3 

 

9. Det var lätt att skapa en god kontakt vid början 

 av överrapporteringen............................................................                    0                      1         2                    3 

 

10. Det var en spänd atmosfär under överrapporteringen ...........                    0                      1         2                    3 

 



 

 

VÄND! 

Jag instämmer:     inte alls              delvis inte              delvis               helt och hållet 

                                                                

11. Frågor och oklarheter klarades upp (aktivt frågande från 

 personen som tog emot patienten)........................................                 0                      1         2                    3 

 

12. Teamet säkerställde gemensamt att överrapporteringen  

var fullständig..........................................................................                0                      1         2                    3 

 

13. Dokumentationen var fullständig............................................                 0                      1         2                    3 

 

14.  Det gavs för mycket information........................................                     0                      1         2                    3 

 

15. Noggrann hänsyn togs till patientens upplevelse under  

överrapporteringen (respekt)..................................................                   0                      1         2                    3 

 

16. Totalt sett var kvalitén på den här överrapporteringen 

mycket hög............................................................................                   0                      1         2                    3 

 

17. Personen som överrapporterade var under tidspress.............                   0                      1         2                    3 

  



 

 

BILAGA 3C 

ENKÄT OPERATIONSSJUKSKÖTERSKA 

Jag instämmer:     inte alls              delvis inte              delvis          helt och hållet 

                                                                        

1.  Överrapporteringen följde en logisk struktur..........................                 0                      1         2                    3 

 

2. Det var inte tillräckligt med tid avsatt för överrapporteringen.                 0                      1         2                    3 

 

3. Om det uppstod avbrott vid överrapporteringen gjordes 

 försök att minimera dessa.......................................................                  0                      1         2                    3 

 

4. All relevant information var utvald och vidarebefordrades.......                   0                     1         2                    3 

 

5. Prioriteringar för fortsatta behandlingsåtgärder togs upp.........                 0                      1         2                    3 

 

6. Möjliga risker och komplikationer diskuterades.....................                   0                     1         2                    3 

 

7. Det var lätt att skapa en god kontakt vid början 

 av överrapporteringen............................................................                    0                     1         2                    3 

 

8. Det var en spänd atmosfär under överrapporteringen ...........                     0                     1         2                    3 

 

9. Frågor och oklarheter klarades upp (aktivt frågande från 

 personen som tog emot patienten)........................................                     0                     1         2                    3 

 

10. Teamet säkerställde gemensamt att överrapporteringen  

var fullständing..........................................................................                  0                     1         2                    3 

 

11. Dokumentationen var fullständig............................................                    0                     1         2                    3 

 



 

 

VÄND! 

Jag instämmer:     inte alls              delvis inte             delvis          helt och hållet 

 

 

12.  Det efterfrågades för mycket information..............................              0                      1         2                    3 

 

13. Noggrann hänsyn togs till patientens upplevelse under  

överrapporteringen (respekt)..................................................               0                      1         2                    3 

 

14. Totalt sett var kvalitén på den här överrapporteringen 

mycket hög............................................................................               0                      1          2                    3 

 

15. Personen som tog emot rapporten under tidspress.................               0                      1          2                    3 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 3D 

ENKÄT OBSERVATÖR 

Jag instämmer:     inte alls              delvis inte              delvis               helt och hållet 

                                                                                     

1. Överrapporteringen följde en logisk struktur......................                 0                      1         2                    3 

 

2. Personen som överrapporterade patienten 

använde sig fortlöpande av tillgänglig dokumentation 

(anestesijournal, övervakningskurva etc. för att strukturera 

överrapporteringen)...............................................................                  0                      1                  2                    3 

 

3. Det var inte tillräckligt med tid avsatt för överrapporteringen.            0                      1                    2                    3 

 

4. Om det uppstod avbrott vid överrapporteringen  

gjordes försök att minimera dessa...........................................                0                      1                  2                    3 

 

5. All relevant information var utvald och vidarebefordrades...                  0                      1           2                    

3 

 

6. Prioriteringar för fortsatt behandlingsåtgärder togs upp..........             0                      1           2                    3 

 

7. Personen som överrapporterade patienten delgav tydligt 

sin bedömning av patienten.........................................................             0                      1            2                    3 

 

8. Möjliga risker och komplikationer diskuterades..................                 0                      1            2                    3 

 

9. Det var lätt att skapa en god kontakt vid början 

 av överrapporteringen............................................................                   0                      1            2                    3 

 



 

 

10 Det var en spänd stämning under  

överrapporteringen.................................................................                    0                       1            2                    3 

 

 

Jag instämmer:     inte alls              delvis inte              delvis               helt och hållet 

                                                                    

11. Frågor och oklarheter klarades upp (aktivt frågande från 

 personen som tog emot patienten)........................................                 0                      1         2                    3 

 

12. Teamet säkerställde gemensamt att överrapporteringen  

Var fullständig..........................................................................               0                      1         2                    3 

 

13.  Det gavs för mycket information................................                   0                      1         2                    3 

 

14. Det efterfrågades för mycket information.......................                   0                        1         2                    3 

 

15. Noggrann hänsyn togs till patientens upplevelse under  

överrapporteringen (respekt)..................................................                   0                      1         2                    3 

 

16. Totalt sett var kvalitén på den här överrapporteringen 

mycket hög............................................................................                   0                      1         2                    3 

 

17. Personen som överrapporterade var  

under tidspress.......................................................................                    0                      1         2                    3 

 

18: Personen som tog emot rapporten  

under tidspress. .......................................................................                  0                      1         2                    3 

 

  



 

 

Bilaga 4 

Checklista från SURPASS (de Vries E. P., 2010)  

Rapportering från operationsavdelning till Uppvak/Postop/IVA                             
ska fyllas i av Postopsjuksköterska 
  

 Inte 
tillä
mpl
igt  

Ja  

Nej, ge förklaring  

 
1 
 

Patientidentitet har bekräftats. 
  

 

 

2 

 
Rapport om tidigare sjukdom av betydelse, aktuella 
läkemedel, allergi, smitta, akuta problem. 
 

  

 

 

3 

 
Rapport om diagnos och utförd operation, förband, 
sårvård, dränage. 
 

  

 

 

4 

 
Rapport om anestesiform och aktuellt tillstånd 
 

 Respirator 

 Cirkulation 

 Blödning 

 Perioperativ vätska 

 Nutrition (sond) 

 Elimination 

 Hud, sår 

 Smärta 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

5 
 
Instruktioner om vidare planering. 
 

  

 

 

Datum, postopsjuksköterska namn och underskrift  
   

 
 
 

  



 

 

 

Bilaga 5 

SBAR 

 

S Situation 
 Vad är problemet/  

anledning till kontakt. 

Ange eget namn, titel enhet, 

patientens namn och ålder, 

eventuellt personnr. 

 

 

B Bakgrund 
Kortfattad och  

relevant sjukhistoria  

för att skapa en gemensam 

helhetsbild av patienten fram 

tills nu. 

Informera om tidigare och 

nuvarande sjukdomar av 

betydelse. Kort rapport av 

aktuella problem och 

behandlingar tills nu. 

Eventuell allergi. 

Eventuell smittorisk. 

 

A Aktuellt 
Status 

 

 

 

 

 

 

Bedömning. 

 

Rapportera 

A: luftväg 

B: andning 

C: puls, blodtryck, saturation 

D: medvetandegrad, smärta,  

orienterad till tid/rum/person  

E: temperatur, hud, färg, buk  

urinproduktion, yttre skador. 

Jag tror att problemet/  

anledningen till patientens  

tillstånd är ... 

 

R Rekommendationer 
Åtgärd 

 

 

Tidsram 

 

 

 

Bekräftelse på 

.. därför föreslår jag; 

omedelbar handläggning  

övervakning/överflyttning 

utredning 

behandling. 



 

 

kommunikation Hur ofta ska jag ... ? 

Hur länge ... ? 

När ska jag ta kontakt igen?  

Finns fler frågor? 

Är vi överens? 
 

  



 

 

Bilaga 6 
 

Till Dig som är sjuksköterska på anestesikliniken  

– förfrågan om medverkan i en undersökning 

 

Tidigare studier har pekat ut överrapportering som en kritisk del ur patientsäkerhetssynpunkt, 

i den kirurgiska patientens väg genom vårdkedjan. Hur fungerar överrapporteringen av 

patienter mellan operation och postoperativ avdelning idag avseende informationsöverföring 

och kommunikation mellan avdelningarna? Kan en ökad närvaro och delaktighet från 

operationssjuksköterskan i överrapporteringen tillföra något för patientsäkerheten och 

teamarbetet?   

 

I en studie som ska resultera i en magistuppsats ska jag undersöka detta, och därför vänder jag 

mig till Dig. Kan du tänka dig att delta i studien genom att fylla i en enkät efter att ha 

överrapporterat din patient till postoperativa avdelningen/ tagit emot en patient från 

operationsavdelningen? Jag planerar att dela ut enkäter vid totalt 60st överrapporteringar, där 

jag själv också skall delta som observatör. Urvalet är slumpmässigt bland personalen som 

överrapporterar/tar emot patienter. Ingen blir alltså tillfrågad av något annat skäl än att man 

hör till resp. personalgrupp och därmed antas ha erfarenheter och kunskaper att dela med sig 

av. 

 

Överrapporteringen skall ske som vanligt med fullt fokus på patient och säkerhet. Du kommer 

att få enkäten efter att rapporten är avslutad, och undertecknad hämtar sedan ifylld enkät en 

stund senare. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta ifyllandet av enkäten och ditt 

deltagande, är Du i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Några namn eller andra 

data som kan identifiera personer ska inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så 

att ingen kan bli igenkänd.  

 

Studien görs som en del av magisterexamen i vårdvetenskap, metoden är en deskriptiv 

observationsstudie med kvantitativ ansats och planeras vara färdig i början av juni. Arbetet 

görs under handledning. Om Du är intresserad, skickar jag gärna ett ex. till Dig när det är 

klart. Maila i så fall undertecknad. 

 

Deltagande är helt frivilligt, Du kommer att få en förfrågan om medverkan och skriva under 

godkännande innan datainsamlingen påbörjas. 

 

Växjö 2014-01-31 

 

Maria Nilsson 

0708-504362  

maria.nilsson@ltkronoberg.se  

 

Handledare: Jenny Lovebo, 0470-70 83 63 

Mail: jenny.lovebo@lnu.se 

 

     

 

 

 

 



 

 

Till ansvariga chefer på anestesikliniken  

 

 

Förfrågan om godkännande av studie för magisteruppsats ”Överrapportering med eller utan 

operationssjuksköterska”. Tidigare studier har pekat ut överrapporteringen som ett kritiskt 

moment för patientsäkerheten i den kirurgiska patientens väg genom vårdkedjan. Men det 

saknas forskning som belyser omvårdnadsaspekter på överrapporteringen.  Idag sker 

överrapporteringen utan standardiserad struktur och med liten andel medverkande 

operationssjuksköterskor trots att detta är en del av operationssjuksköterskans yrkesansvar.   

 

Syftet med studien är att undersöka kvalitén på överrapporteringen från operationsavdelning 

till postoperativ avdelning med och utan operationssjuksköterskans medverkan vid 

överrapporteringen. Metoden kommer att vara en deskriptiv observationsstudie med 

kvantitativ ansats. Enkäter kommer att delas ut till medverkande personal vid 

överrapportering från operationsavdelning till postoperativ avdelning.  

Målsättningen är att man med ovanstående metod kan kartlägga nuläget och därefter ge 

förslag om förbättringsprojekt och fördjupad forskning.  

 

All personal som medverkar kommer att få skriftlig information om studien, och ge sitt 

skriftliga medgivande till att delta. Allt kommer att behandlas konfidentiellt och anonymitet 

garanteras. Efter att arbetet har slutförts kommer materialet att förstöras. Insamlad data 

kommer att redovisas i en magisteruppsats.  

 

Om Ni har några frågor eller vill ta del av fullständig projektplan för studien eller färdig 

uppsats, skicka ett mail till undertecknad eller min handledare.  

  

Växjö 2014-01-31 

 

Maria Nilsson 

maria.nilsson@ltkronoberg.se 

  

 

Handledare: Jenny Lovebo 0470-70 8363 

Mail:  jenny.lovebo@lnu.se 

 

 

Jag godkänner att studien genomförs: 

 

____________________________ ______________________ 
Namn   Befattning 

 

Växjö        /      2014  

 

mailto:jenny.lovebo@lnu.se

