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Abstrakt 

Bakgrund: Inom sjukvården är överrapportering det som sker mest frekvent och en stor 

del av en sjuksköterskas arbetsdag ägnas åt muntlig eller skriftlig rapportering och 

dokumentation. Brister i den muntliga kommunikationen är en av de vanligaste orsa-

kerna till avvikelser inom vården och att skapa förutsättningar för en fungerande kom-

munikation mellan olika vårdteam bidrar till en tryggare och säkrare vård. När patienter 

genomgår operativa ingrepp så kan inte hen förmedla sig själv, och därför ställer det 

höga krav på både sändaren och mottagaren av informationen, men det är hos motta-

garen som det viktiga i kommunikationen sker.   

Syftet: Syftet med denna studie är att belysa anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att motta rapport.  

Metod: En kvalitativ ansats antogs för studien där semistrukturerade intervjuer genom-

fördes på tio anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor på ett mindre sjukhus i södra 

Sverige. Urvalet var ändamålsenligt och inklusionskriterier var specialistsjuksköterskor 

inom anestesi- och intensivvård. Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys 

enligt Elo och Kyngäs (2008).  

Resultat: Studien påvisade flera faktorer som kan påverka anestesi- och intensivvårds-

sjuksköterskors upplevelse av att motta rapport. Det som försvårade mottagandet av en 

rapport var bland annat stress och organisatoriska faktorer och det ansågs underlättande 

att det fanns struktur och tydlighet i rapporten.  

Nyckelord 

Kommunikation, rapportering, risker, patientsäkerhet och SBAR 
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1.Inledning 

För sjuksköterskor inom anestesi- och intensivvården är rapportering en stor del av det 

dagliga arbetet. Patienter kommer under samma vårdtillfälle att slussas mellan olika 

vårdenheter och därför ställer det höga krav på att rapporteringen mellan dessa olika en-

heter sker på ett sätt som är patientsäkert och som skapar trygghet för patienten och 

vårdteamet. Patientens väg inom vårdkedjan kan innebära att hen rapporteras upp till 

fyra gånger under en dag och därför förutsätter detta en god kommunikation och dialog 

mellan olika vårdteam. Kommunikation sker alltid mellan två parter där den ena är sän-

dare av ett budskap och den andra är mottagare. Det finns aspekter som gör att kommu-

nikationen kan försvåras och budskap kan då falla bort, antingen ur sändarens perspek-

tiv eller ur mottagarens (Öquist, 2008). Rapportering ur sändarens perspektiv är ett 

välutforskat område, men det finns få studier gjorde på upplevelser av en rapport ur 

mottagrens perspektiv. Därför har författarna valt att i denna studien belysa anestesi- 

och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att motta rapport.  

 

2.Bakgrund  

 

2.1 Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska  
 

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård har tillsammans med Svensk sjuksköters-

keförening (2012) tagit fram kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårds-

sjuksköterskor. En anestesisjuksköterska är en vidareutbildad sjuksköterska som oftast 

arbetar i operationsverksamhet, där hen tillsammans med anestesi-läkaren ansvarar för 

att genomföra sövning samt övervaka patienten under operativa ingrepp. I kompetens-

beskrivningen för anestesisjuksköterskor står det att hen, förutom att skapa ett tryggt pe-

rioperativt flöde, ska visa tydlighet i kommunikationen med teamets medlemmar samt 
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planera för patientens postoperativa vård och återhämtning. En intensivvårssjukskö-

terska är också en vidareutbildad sjuksköterska som arbetar med svårt sjuka patienter på 

en intensivvårdsavdelning, men har även hand om de patienter som vårdas postoperativt 

för återhämtning efter sövning. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköters-

kor innehåller, även den, riktlinjer om att initiera och samverka mellan olika vårdteam 

och att rapportera och dokumentera så att patientsäkerheten bibehålls (Riksföreningen 

för anestesi- och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Då dessa speci-

alistutbildade sjuksköterskor samarbetar kring postoperativ vård så är det av stor vikt att 

kommunikationen och rapporteringen mellan operationsavdelningen och den postoepra-

tiva enheten blir så bra som möjligt. Vi har också valt att belysa anestesisjuksköterskors 

upplevelse av att motta rapport och denna överrapportering sker då när patienten kom-

mer från vårdavdelning inför ett operativt ingrepp.  

 

 

2.2 Dokumentation och rapportering inom sjukvården  

I patientdatalagen (SFS 2008:355) står det följande ”Skyldig att föra en patientjournal 

är den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller sär-

skilt förordnande att utöva visst yrke” (SFS 2008:355 3 kap §3). Enligt lagen ska jour-

nalen innehålla uppgifter om identitet, bakgrund till vårdbehovet, ställd diagnos, uppgif-

ter om vidtagna och planerade åtgärder samt vilken information som lämnats till patien-

ten. Hovind (2013) skriver att syftet med en patientjournal är att bidra till en god och sä-

ker vård samt fungera som ett kommunikations- och arbetsverktyg för vårdpersonalen. 

Patientjournalen är ett juridiskt dokument och bildar ett informations- och beslutsun-

derlag. Myndigheter och patienter har rätt till insyn i patientjournalen och det är den 

som för patientjournal som är ansvarig för sina uppgifter i journalen (Hovind, 2013).  
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Enligt Cornell, Gervis, Yates och Vardaman (2014) så används fyra olika typer av rap-

porteringar inom sjukvården. Dessa är: verbala rapporteringar, bandinspelning/diktat, 

telefonsamtal samt skriftliga rapporter. Eftersom rapportering är utbyte av patientin-

formation ställer det stora krav på hur den kommunikationen bedrivs men även hur den 

mottas. Överrapportering förekommer enligt studien minst två gånger om dagen för 

varje patient och dessa brukar ofta vara ostrukturerade samt inkonsekventa (Cornell, 

Gervis, Yates och Vardaman, 2014). En elektronisk anestesi-journal finns ännu inte på 

den svenska marknaden. Därför sker merparten av den skriftliga dokumentationen tills-

vidare på traditionellt pappersjournal som scannas in som bilaga till den elektroniska 

patientjournalen. Den perioperativa journalen är dels ett arbetsverktyg och dels en jour-

nalhandling. Den perioperativa journalen innehåller preoperativ bedömning, en 

operationsanmälan, anestesi-journal samt postoperativ omvårdnadsjournal. Det är enligt 

Hovind (2013) anestesisjuksköterkans ansvar att dokumentationen sker tydligt under det 

perioperativa förloppet. Den muntliga överrapporteringen är det vanligaste inslaget när 

patienten går igenom en vårdkedja och det är viktigt för patientens vård att den blir tyd-

lig och klar för mottagaren av rapporten (Hovind, 2013).  

 

2.2.1 Hinder för en god rapportering  

Det har i olika studier framkommit att det finns faktorer som försvårar både givande och 

mottagandet av en rapport. I en observationsstudie av Peterson, Gurses och Regan 

(2014) visas vilka hinder och risker som finns vid en överrapportering av en patient. Det 

framkommer i deras studie att personalen under en rapportering blev störda i genomsnitt 

var åttonde minut av telefonsamtal eller andra kollegor. Detta visar att sjukvården idag 

är en pressad arbetsplats och det finns många orsaker till att kommunikationsfel kan 

uppstå. 
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Johnson, Carta och Throndson (2015) beskriver i sin intervjustudie de faktorer som 

hindrar god överrapportering. Det handlar om för lite information, dålig kvalitet på in-

formationen, begränsade möjligheter att kunna ställa frågor och ständiga avbrott under 

rapporteringen. Brist på information är en grundläggande orsak till dåliga resultat för 

patienten och detta skapar oro hos sjuksköterskorna i studien  (Johnson, Carta och 

Throndson, 2015). En observationsstudie av Smith, Pope, Goodwin och Mort (2008), 

gjord på 45 muntliga överrapporteringar mellan operationsavdelningen och den posto-

perativa enheten, visar att överrapporteringen delvis kan vara bristfällig och innehålla 

en del oprofessionella element. Anestesisjuksköterskan rapporterar ibland enligt egna 

rutiner och förutsätter att mottagaren av informationen förstår vad som menas. Risken 

med detta kan vara att ny personal inte förstår informationen och därmed ökar risken för 

vårdlidande hos patienten. Anestesisjuksköterskorna i studien får också vänta lång tid 

på att få lämna sin rapport. Studien visar även att mottagande personal gör andra saker 

samtidigt som överrapporteringen sker. Det kan exempelvis handla om att justera 

dropptakt, ger smärtstillande och kopplar upp övervakning (Smith, Pope, Goodwin och 

Mort, 2008).  

 

2.2.2 SBAR som kommunikationsverktyg  

Socialstyrelsen (2009) rekommenderar kommunikationsverktyget SBAR  som är en 

modell för överföring av muntliga budskap gällande patienter inom ett vårdteam och 

mellan olika enheter. Användandet av detta verktyg gör rapporteringarna säkrare och 

tryggare för patienten. Socialstyrelsen beskriver strukturen för SBAR där uppmärksam-

heten riktas till Situation, Bakgrund, Aktuell situation och Rekommendation. Under 

sökordet Situation presenteras personalens namn och enhet samt patientens namn och 

personnummer. Därefter beskrivs problemet som föranlett kontakten/inläggningen. Bak-
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grund innefattar en relevant anamnes, saklig bakgrundsinformation som förklarar om-

ständigheterna som har lett fram till situationen. Sökordet Aktuell situation är en sam-

manfattning av de viktigaste fakta i den rådande situationen, till exempel vitalparamet-

rar såsom luftväg, andning, saturation, cirkulation, metvetandegrad och smärta samt på-

gående läkemedel. Den sista delen av SBAR, Rekommendation, innebär att den som 

rapporterar beskriver vad som bör vidtas för åtgärder samt anger en tidsram för detta. 

Rapporten bör avslutas med en bekräftelse på kommunikationen (Socialstyrelsen, 

2009). En observationsstudie av Cornell, Gervis, Yates och Vardaman (2014) har be-

kräftat att SBAR förbättrar kommunikationen, överrapporteringen och arbetsflödet, ef-

tersom strukturen i detta sätt konsekvent identifierar problem och prioritering för patien-

ten (Cornell, Gervis, Yates och Vardaman, 2014). En prospektiv interventionsstudie ha 

visat att implementering av SBAR resulterar i ett avsevärt minskat antal avvikelser orsa-

kade av brister i kommunikationen och därmed skapades en känsla av trygghet och kon-

troll hos personalen (Randmaa, Mårtensson, Leo Swenne och Engström, 2014).  

 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation kommer från latinets communicare som betyder ömsesidigt utbyte, 

göra gemensamt samt överföring av information mellan människor (Eide och Eide, 

2009). Kommunikation ska, enligt Öguist (2013), ses som ett resonansfenomen där det 

viktiga som sker, alltid sker hos mottagaren. Sändarens uppgift är att vara katalysator 

snarare än en motor för förändring. Ny information måste ställas till mottagarens förfo-

gande för prövning istället för att vi låter information förfoga över mottagaren (Öguist, 

2013). Eide och Eide (2009) menar att en stor del av kommunikationen är icke-verbal. 

Med detta menas en vänlig röst, ett spontant leende, en otålig harkling eller uppgiven-

heten i en suck. Alla dessa uttrycksformer förmedlar något till den andre och oftast blir 

det tydligare och mer direkt än många ord. Med dessa uttrycksformer kan sändare och 
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mottagare bekräfta eller avvisa varandra samt påverka dialogen. Även kroppsspråket har 

betydelse för kommunikationen mellan människor. En öppen kroppshållning hos sända-

ren kan uppfattas av mottagaren som att sändaren är avslappnad och naturlig och detta 

kan påverka kommunikationen (Eide och Eide, 2009). Inom sjukvården är kommunikat-

ion den viktigaste faktorn för att kunna ge patienten god vård. För att skapa förutsätt-

ningar för en god kommunikation så är det centralt att utforska egna känslor eftersom 

känslor, enligt Eide och Eide (2009), har en avgörande betydelse för hur kommunikat-

ionen mellan olika individer sker. God kommunikation inom vården innebär att visa re-

spekt, skapa trygghet, tillit och information ska förmedlas på ett klart och begripligt sätt. 

Kommunikationen ska också bidra till att strukturera ett samtal och skapa ett samarbete 

för att komma fram till bra beslut och lösningar (Eide och Eide, 2009). I en kvalitativ 

observationsstudie av Berg, Ehrenberg, Florin, Östergren och Göransson (2012) fram-

kom att informationsutbyte är den aktivitet som sker mest frekvent inom vården och en 

stor del av arbetsdagen består av att kommunicera med kollegor samt dokumentera i pa-

tientjournal. Enligt Cornell, Gervis, Yates och Vardaman (2014) så har sjuksköterskor 

som yrkeskategori en avgörande roll för att förbättra kommunikationen vid rapporte-

ringen inom sjukvården, eftersom sjuksköterskor har en central roll för patientens vård. 

 

2.3.1 Kommunikation och patientsäkerhet 

Patientens säkerhet är beroende av ett gott samarbete mellan de olika personalgrupperna 

som har hand om en patient under ett vårdtillfälle. Patientsäkerheten är beroende av en 

god kvalitet och kontinuitet i kommunikationen (Socialstyrelsen, 2015). Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att det är viktigt att kombinera de vetenskapliga bevisen med 

patientens behov och preferenser samt de resurser som finns i vården. Detta innefattar 

också kritisk värdering av aktuell forskning för att kunna tillämpa användbara fynd för 

att möta patientens problem (Dahlberg och Segesten, 2010). Det innebär att 
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sjuksköterskor bör ta till sig senaste forskningen för att säkerställa patientsäkerheten och 

att skapa goda förutsättningar för bra kommunikation kan vara en del av detta ansvar.  

En litteraturstudie gjord av Matic, Davidson och Salamonson (2010) visar att brister i 

kommunikationen ökar incidenten av patientsäkerhetsrisker inom hälso- och sjukvår-

den. Säkerställande att rapporten är och förblir kontinuerlig samt innehåller väsentlig 

information är en strategi för att förebygga vårdskada. När en patient överlämnas mellan 

olika enheter på sjukhuset så föreligger en stor risk att information glöms bort eller mis-

sas och detta kan leda till försämrad vård av patienten (Matic, Davidson och Salamon-

son, 2010).  

 

3. Teoretisk referensram  

Inom anestesi- och intensivvård möter vårdpersonal patienter som är beroendeställning 

och det är därför viktigt att samarbete och kommunikation mellan enheterna fungerar 

för att skapa trygghet för patienten. När patienter inte kan förmedla sig av olika anled-

ningar, som exempelvis vid sövning, så ställer det höga krav på att vårdpersonalen age-

rar som patientens ögon, öron och röst. Detta för att stärka patientens roll och värna om 

dennes integritet. Vårdpersonalen har därmed ett ansvar för att se till att patientens be-

hov blir tillgodosedda även om patienten inte kan uttrycka sig. Därför har vi valt att an-

vända existensfilosofi och systemteori som teoretisk referensram.   

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att existensen präglas av rörelse. För att upp-

leva hälsa ska det finnas rörelse men också möjlighet för rörelse i livet och det är rörel-

sen som förbinder människan med världen. Innebörden av den livskraftiga rörelsen blir 

tydlig när patienten på grund av sjukdom tvingas till sängläge såsom inom anestesi- och 

operationssjukvård. Då avstannar den existensiella rörelsen, patienten är bunden till 

sängen och kan kanske inte förmedla sig. Människan har en längtan att känna mening 
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och sammanhang och denna vilja kan stärkas eller släckas. När människan känner sjuk-

dom och lidande påverkar detta upplevelsen av både mening och sammanhang. När 

människan finns till tillsammans med andra skapas mening och innebörd kring det som 

människan erfar och är med om. I goda relationer och goda samtal med andra männi-

skor kan individen lättare se sig själv och förstå sin egen existens. Därmed kan också 

det meningsfulla och lidandet förstås. Trots svår sjukdom kan det vara möjligt att känna 

mening och sammanhang med god hjälp från professionella vårdare (Dahlberg och Se-

gesten, 2010). Enligt Öquist (2013) innebär systemtänkande att se omvärlden i delar. 

Genom att kombinera delarna skapas en helhet, ett system, och denna helhet är större än 

summan av delarna. Därmed skapas en djupare innebörd. Vårdpersonalen bör se patien-

ter som en del av en helhet genom att sätta patienten och hens närstående i fokus. Ni-

våer är ett grundläggande begrepp inom systemteorin och att tänka i nivåer är lika vik-

tigt för att kunna förstå hur system, som exempelvis sjukvården, är uppbyggda som hur 

kommunikationen mellan människor fungerar. Öguist (2013) menar att det i alla system 

finns en hierarkisk uppbyggnad där de högre nivåerna är överordnade de lägre nivåerna, 

men upprätthållande av gränserna mellan systemets olika plan bidrar till en fungerande 

helhet (Öguist, 2013). Därför är det viktigt att vårdpersonal har kännedom om hur pati-

entens existens påverkar kommunikationen med omvärlden samt att patienten är en del 

av ett system. Sjukvårdspersonal bör därför ta ett övergripande ansvar för patientens ex-

istensiella behov och skapa goda förutsättningar för att patienten ska få en bra och säker 

vård. Med denna anledning är det viktigt att rapporteringen utförs och mottas på ett 

tryggt och strukturerat sätt.  
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4. Problemformulering 

Det har visats att rapportering är det som sker mest frekvent inom vården och därför 

ställer det högra krav på att sjukvårdspersonalen gör detta, på ett sätt, som säkerställer 

god vårdkvalitet. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor deltar varje dag i rapporter 

som rör patienter i beroendeställning. Brister i rapporteringen är en vanlig orsak till av-

vikelser inom sjukvården och på basis av forskning har därför rekommendationer om 

kommunikationsverktyget SBAR utvecklats, vars syfte är att underlätta rapporteringen 

och bidra till ökad patientsäkerhet. Denna studie vill därför belysa sjuksköterskors upp-

levelser av att motta rapport samt vilka försvårande omständigheter som finns vid mot-

tagandet av en rapport. Då många studier gjorts för att beskriva hur rapporteringen upp-

levs av den som ger information, så har författarna i denna studien valt att belysa anes-

tesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att motta rapport. Följande fråge-

ställningar ligger till därför grund för denna studie: hur upplever mottagaren rapporte-

ringen, vilka aspekter påverkar mottagandet av en rapport samt vad kännetecknar en 

god rapport.  

 

5. Syfte  

Syftet med vår studie är att belysa anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevel-

ser av att motta rapport.  

 

6. Metod 

6.1 Design 

Intervjustudien genomfördes med en kvalitativ deskriptiv ansats eftersom syftet var att 

belysa specialistsjuksköterskors upplevelser av att motta rapport. Metod med kvalitativ 
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ansats ger forskaren beskrivande data, d.v.s människans egna skrivna eller talade ord 

samt observerbara beteenden, som bäst beskriver ett fenomen i individens livsvärld. De-

skriptiva forskningsintervjuer innebär att intervjuaren uppmuntrar intervjupersonen att 

med egna ord exakt beskriva sina upplevelser, sina känslor och handlingar. Metoden 

lägger också vikt vid att försöka förstå varför intervjupersonen handlar och känner som 

hen gör genom att ställa frågan ”Varför” (Kvale och Brinkman, 2009).  

 

6.2 Urval 

Studien genomfördes på ett mindre sjukhus i södra Sverige. För att få svar på syftet så 

har författarna tillämpat ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att respondenter valdes 

på basen av tillgänglighet för att kunna svara an på syftet. Författarna övergav också 

kravet på representativt urval (Polit och Beck, 2012). Inklusionskriterierna var specia-

listsjuksköterskor på en anestesi- och en postoperativ enhet. Då urvalet skulle bestå av 

sjuksköterskor med två olika specialistinriktningar så valdes att inkludera fem sjukskö-

terskor från varje specialitet, anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning och in-

tensivvårdssjuksköterskor på en postoperativ enhet. 

 

6.3 Datainsamling  

Studien inleddes med att informationsbrev skickades ut till verksamhetschefen på den 

klinik där författarna önskade respondenter ifrån. Informationsbrevet skickades ut via 

mail och i detta brevet beskrevs syftet med studien och en önskan om hjälp med att hitta 

respondenter formulerades, gärna 5 personer från varje specialitet, intensivvårdssjuk-

sköterskor och anestesisjuksköterskor. I informationsbrevet till verksamhetschefen 

önskades ett urval av varierande arbetslivserfarenhet, ålder och kön. Författarna fick 
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godkännande och kontakt togs med avdelningschefen som även gav samtycke och re-

kommendation om att ta kontakt med huvudhandledaren på kliniken. Huvudhandleda-

ren informerade all personal om studien och när intresserade personer muntligt godkänt 

deltagande skickades informationsbrev via mail till de utvalda respondenterna. I detta 

informationsbrev beskrevs syftet med studien igen och brevet innehöll också informat-

ion om frivillighet och att de när som helst kunde dra sig ur studien utan att ange orsak. 

 

6.3.1 Genomförande 

Samtliga respondenter kontaktades och tid och plats bestämdes för intervjun så att det 

passade den verksamhet som de arbetade på. Tillgång till rum där intervjun kunde ge-

nomföras ostört tillhandahölls av arbetsplatsen. Författarna i studien deltog tillsammans 

under alla intervjuer för att stärka tillförlitligheten i studien och för att skapa trovärdig-

het. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade forskningsintervjuer. Detta 

innebär att författarna hade förberedda frågor som utgick från valt syfte med studien. 

Med semistrukturerad intervju så tillåts det att ställa följdfrågor utifrån vad intervjuper-

sonen svarar (Kvale och Brinkman, 2009). Samma inledningsfråga ställdes till alla re-

spondenter och utifrån svaren på denna fråga ställdes sedan följdfrågor för att få ut es-

sensen i varje intervju. Följdfrågor kunde exempelvis vara: Vad kände du då? Kan du 

utveckla ditt svar? Vad menar du? Intervjuerna pågick mellan 20 och 40 minuter och 

spelades in på författarnas mobiltelefoner och inspelningen utfördes av båda författarna 

för att säkerställa att ingen data gick förlorad om tekniska problem uppstod. Båda för-

fattarna hade en förförståelse kring det fenomen som valts att studeras och försökte un-

der intervjuerna att lägga dessa förförståelser åt sidan för att få respondenterna att med 

egna ord beskriva företeelsen. Efter datainsamlingen så transkriberades intervjuerna 

noggrant och ordagrant och för att få fram alla osagda känslor och upplevelser så skrevs 
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även alla upprepningar, som exempelvis mm och liknande och även pauser samt emot-

ionella uttryck som skratt och suckar, ner i text. Detta för att skapa en detaljerad upplys-

ning av det sagda och osagda (Kvale och Brinkman, 2009). Intervjuerna raderades se-

dan i författarnas mobiler. Allt intervjumaterial numrerades och avidentifierades samt 

skrevs ut i papperform till båda författarna för genomläsning. De första två intervjuerna 

i studien genomfördes som pilotintervjuer och dessa analyserades och bearbetades di-

rekt för att ge information om det är möjligt att dra de slutsatser som som studien syf-

tade på. Författarna kunde också få en bild av huruvida kraven på tillförlitlighet och gil-

tighet uppfylls. Intervjuerna gav också information om de kontextuella avgränsningarna 

och om innehållet behövde justeras (Kvale och Brinkman, 2009). Pilotintervjuerna vi-

sade dock att vald metod och valda frågeställningar gav svar på studiens syfte, så inga 

ändringar gjordes och pilotintervjuerna behölls i resultatet.  

 

6.4 Dataanalys 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) är innehållsanalys en metod som kan användas på både 

kvalitativa och kvantitativa data. Datan kan analyseras på ett induktivt eller deduktivt 

sätt och valet av detta är beroende på syftet. Deduktiv innehållsanalys innebär att teori 

testas på basen av tidigare kunskap. Induktiv innehållsanalys innebär att man analyserar 

insamlad data i delar för att förstå en helhet. Författarna har utifrån syftet valt att analy-

sera data med induktiv innehållsanalys. Elo och Kyngäs (2008) menar att induktiv inne-

hållsanalys innebär att kvalitativ data organiseras enligt en process som inkluderar öp-

pen kodning, skapande av kategorier och abstraktion. Med öppen kodning menas att no-

tiser görs i texten under tiden som man läser den. Detta görs vid upprepade tillfällen för 

att beskriva alla aspekter av innehållet. Notiserna samlas ihop till ett kodschema, kate-

gorier utvecklas fram och grupperas i underkategorier för att sedan skapa bredare kate-

gorier. Syftet med att skapa kategorier är att åstadkomma ett sätt att beskriva fenomenet, 
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att öka förståelsen och för att generera kunskap. När kategorier utformas vid induktiv 

innehållsanalys, kommer forskaren fram till ett beslut, genom tolkning av vilket innehåll 

som kan sättas i samma kategori. Abstraktion innebär att forskaren formulerar en allmän 

beskrivning av ett forskningsområde genom att generera kategorier där kategorierna får 

innehållskarakterisktiska namn. Kategorier med likartade händelser och tillbud gruppe-

ras tillsammans och underkategorierna grupperas sedan ihop till kategorier. Abstrakt-

ionsprocessen fortgår så länge som möjligt och så länge som man kan få ut tillförlitlig 

data (Elo och Kyngäs, 2008).  

Författarna läste intervjuerna grundligt vid flera tillfällen både var för sig och sedan till-

sammans. Varje stycke i texten analyserades utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och 

författarna gjorde en öppen kodning för att skapa en förståelse av innebörden i texten. 

Alla meningsbärande enheter skrevs upp på ett papper och klippts i remsor. Alla dessa 

remsor lades sedan i grupper som författarna sedan försökte skapa en kategori för. Alla 

remsor lästes flera gånger och flyttades runt för att säkerställa att texten på den tolkats 

in på rätt sätt. Alla dessa koder skrevs sedan ut och lästes igen och grupperades i under-

kategorier. För att kunna skapa kategorier abstraherade författarna alla koder vid flera 

tillfällen och sökte vilka underkategorier som kunde höra samma och därmed skapa en 

kategori. När sedan resultatet började växa fram så abstraherades texten ytterligare un-

der tiden och författarna kunde sedan få fram innehållskaraktäristiska kategorier. Kon-

troll gjordes för att tillse att alla koder och underkategorier fick ge uttryck i resultatet.  

Författarna har också gjort olika tolkningar och dessa har då noggrant  diskuterats för att 

kunna säkerställa att de hamnat i rätt kategori. Att sammanställa kvalitativa data är 

tidskrävande och ibland har intervjuerna vilat för att sedan läsas om igen.  

 

 

 



  

14 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande  

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Jag kan ju påverka den 

genom att vara närva-

rande vid rapporten, att 

ställa följdfrågor, att för-

söka samla sig och vara 

här och nu och lyssna. 

Ta sig tid för att gå ige-

nom allt man ska och 

så…(IP 8) 

De anser att det är 

viktigt att vara när-

varande vid rappor-

ten och ta sig tid för 

att lyssna. 

Mottagarens ansvars-

känsla. 

Ömsesidigt ansvar 

Vi börjar vid sju och 

första patienten kommer 

sen, så vi ska hinna med 

mycket innan operation, 

så ja…man kan känna 

viss stress och då 

kanske jag inte är mot-

taglig för den informat-

ionen och då kanska 

dom känner att jag inte 

lyssnar (IP 7).  

Mottagarna har 

svårt att koncen-

trera sig när de kän-

ner sig stressade, 

svårt att fokusera 

på rapporten.  

Stressens påverkan  Arbetsmiljö 
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Jo, det är ju strukturerat 

och man vet ju att man 

får all information som 

är nödvändig. Tror 

också att patientsäker-

heten är bättre med 

SBAR, man missar inte 

så lätt viktig information 

om man går enligt 

SBAR (IP 1).  

Strukturerat sätt att 

rapportera skapar 

trygghet och anses 

öka patientsäker-

heten.  

Kommunikations-

verktyg 
Underlättande 

faktorer  

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Etiska reflektioner 

Enligt Vetenskapsrådet finns det forskningsetiska krav som forskaren ska följa när en 

studie genomförs. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de berörda deltagarna ska informe-

ras om forskningens syfte, och enligt samtyckeskravet ska alla deltagare själva ha rätt 

att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska sä-

kerställa deltagarens anonymitet och det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att fors-

karen ska säkerställa att all insamlad data endast används för det syfte som är beskrivet 

och att deltagaren inte riskerar att ta skada av sitt deltagande (Vetenskapsrådet). Dessa 

forskningsetiska krav har författarna haft i åtanke genom hela datainsamling- och ana-

lysprocessen för att säkerställa att kraven har uppfyllts. Informanterna i denna studie 

blev försäkrade om att de inte kan identifieras och att de inte riskerar att ta skada av stu-

dien. Deltagandet var frivilligt och informanterna fick noggrann information om delta-
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gandet i studien. Informanterna erbjöds att ta del av studiens resultat. En etisk egen-

granskning enligt Etikkommittén sydost utfördes och ingen etisk ansökan var nödvän-

dig.  

 

6.6 Förförståelse 

Thomson (2010) beskriver att begreppet förförståelse innebär att, innan en undersök-

ning startar finns där massor av antaganden av hur saker är, hur världen ser ut och hur 

det kan se ut och vilka erfarenheter som finns. Fördomar är ett annat ord för förförstå-

else som innebär att det är en bedömning eller en dom som fälls i förväg, redan innan 

det fenomen som är av intresse blivit undersökt. Individer har en stor mängd fördomar 

som inte är medvetna och dessa behöver inte vara negativa eftersom det kan vara erfa-

renheter och antaganden som är sanna utifrån den egna individens referensram, i det 

sammanhang där hen lever (Thomson, 2010). Författarna i denna studien har båda erfa-

renhet av att motta rapport i sjukvården. Rapporterna har inte alltid varit optimala och 

det har förekommit risk för felbehandling av patienten med anledning av att inte motta-

garen av informationen varit aktivt lyssnande. Denna erfarenhet var grunden till förfat-

tarnas intresse för det valda syftet. Under datainsamlingen och analysen har författarna 

lagt dessa förförståelser åt sidan för att inte låta de egna erfarenheterna påverka proces-

sen. 

 

7. Resultat  

Utifrån den analys som gjorts av det intervjumaterial insamlat från tio intervjupersoner 

så framkom tre olika kategorier samt åtta underkategorier. 

Tabell 1: Resultatbeskrivning 
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Kategori Subkategori 

Arbetsmiljö Organisationens betydelse 

Hög arbetsbelastning  

Ömsesidigt ansvar Mottagarens ansvarskänsla  

Rapportörens skyldighet  

Upplevelse av olika fokus 

Underlättande aspekter Kommunikationsverktyg  

Vikten av hjälpmedel  

Underlättande strategier 

 

 

 

 

 

 

7.1 Arbetsmiljö 

Studien visar att sjuksköterskornas arbetsmiljö har en betydande roll för det dagliga ar-

bete. Det framkommer att patientnära arbete sker till stor del under stress och arbetsupp-

gifterna sker till stor del under tidspress. Detta antas också påverka patientsäkerheten 

och kommunikationen enligt sjuksköterskorna i studien. Även bristen på personal på-

verkar arbetet och sjuksköterskorna i studien känner sig tvingade att dagligen göra prio-

riteringar vilket kan leda till att kommunikationen mellan personal är det som väljs bort, 

till förmån för patientnära arbete. Sjuksköterskorna berättade också om att den fysiska 

miljön kan vara ett hinder för god rapportering eftersom sekretessen då kan äventyras. 

Sjuksköterskorna anser inte att de kan garantera att någon annan medpatient inte hör 

rapporten och det uppkommer en känsla av att vara försiktig då de inte vet om patien-

terna känner varandra.  
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7.1.1 Organisationens betydelse  

Det framkom att organisatoriska faktorer i arbetsmiljön påverkar sjuksköterskans upple-

velse av att motta rapport. Sjuksköterskorna berättar att det finns tidpunkter under dagen 

där arbetsbelastningen ökar och de känner sig tvungna att anpassa sig efter den arbets-

miljön som råder. Vidare berättar sjuksköterskorna att brist på personal gör att arbets-

miljön försämras och denna personalbrist skapar stress vid rapporteringen. Det kan 

handla om att sjuksköterskan då får svårt att koncentrera sig och de upplever att det är 

svårt att vara till lags när det blir många som vill rapportera samtidigt. När det inte finns 

personal och tid för att utföra ett bra jobb upplever sjuksköterskorna också en uppgiven-

het vilket leder till svårighet att prioritera arbetsuppgifterna. Trots detta anser sjukskö-

terskorna i studien att det är viktigt att visa förståelse och respekt för varandras arbets-

belastning för att kunna skapa en bra rapportering.  

 

”Ja, det kan ju komma in tre samtidigt och, alltså, vi är ju ensamma på morgonen fram 

till halv tio, eller halv elva. Och då har vi inte nån extra, då är jag ensam”. (IP 5) 

 

Sjuksköterskorna beskriver också att det finns organisatoriska skillnader i utförandet i 

rapporteringen, beroende på patientens vårdtyngd. Patienter som är inneliggande på 

grund av andra grundsjukdomar rapporteras på ett tydligare sätt, medan patienter som är 

friska, förutom det som ska opereras, rapporteras över mer enligt rutin eller sedvana.  

 

”Jo….patienter som kommer från dagkirurgen överlämnas på ett annat sätt…” (IP 1)  
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Sjuksköterskorna menar att vid ökad arbetsbelastning uppstår stress och då anses beho-

vet av en grundlig och strukturerad rapport öka. Den skriftliga delen av en rapport anses 

också nödvändig för att hela rapporteringen ska vara av god kvalitet. Studien visar 

också att sjuksköterskorna har ett behov av att arbeta i en strukturerad organisation med 

gemensamma mål och rutiner. 

Sjuksköterskorna beskriver också att det föreligger en balansgång mellan skyldighet att 

rapportera och ändå hålla sekretess gentemot medpatienter. Det framkommer att den fy-

siska arbetsmiljön inte är anpassad för att kunna ge bra rapport avseende sekretess, vil-

ket leder till att sekretessen äventyras, eftersom inte alltid enskild plats kan erbjudas pa-

tienten. Sjuksköterskorna i studien försöker anpassa sig till denna situation och anser att 

det är rapportörens ansvar att hålla reda på vad som är känslig information och ta hän-

syn till detta. De menar vidare att sekretessen påverkar hur rapporteringen utförs vilket 

också påverkar hela kommunikationen mellan personalen, eftersom det uppstår en 

känsla av att behöva vara aktsam.  

 

” …..även om det sker i en korridor så står vi ju inte och rabblar något som inte är re-

levant, man tänker på sekretessen, det kan vara grannen. Man ska vara aktsam”. (IP 9) 

 

7.1.2 Hög arbetsbelastning 

Sjuksköterskorna i studien berättar om att de har många olika arbetsuppgifter som 

skapar stress och därmed upplever de svårigheter med att prioritera vad som är viktig 

för tillfället. Det uppkommer en känsla av att vara splittrad, en känsla av att alla ”drar i 

en”. Vidare menar de att det i stressade situationer kan falla bort detaljer i rapporten, ef-

tersom fokus då ligger på något annat, och sjuksköterskorna anser därmed att det finns  
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risk att missa viktig information. Sjuksköterskorna bär också en rädsla av att patientsä-

kerheten äventyras om en bra rapport inte hinns med.  

 

”Jag kan ju inte ta…naturligtvis så kan jag ta rapport på två samtidigt, men det kan bli 

lite härjigt”. (IP 5) 

 

Sjuksköterskorna beskriver också att upplevelse av stress uppkommer när de inte har 

hunnit förbereda sig på patienten och då finner de sig inte vara lika mottagliga för in-

formation. Många sjuksköterskor påtalar också att när flera patienter anländer samtidigt 

till den mottagande sjuksköterskan, så vill de gärna har tid till att koppla upp patienten 

på övervakning innan de tar emot en rapport. När de inte får möjlighet till dessa förbere-

delser så skapas en känsla av frustration.   

Sjuksköterskorna uppger att när den som rapporterar är stressad uppstår en irritation och 

ett ointresse av vad som sägs. Även när den som rapporterar förutsätter och tar för givet 

att mottagaren vet saker skapas irritation samt frustration och sjuksköterskorna i studien 

upplever att det blir en oordning i rapporten. Denna oordning skapar en känsla av att 

mottagaren själv måste sortera informationen och detta upplevs inte optimalt eftersom 

det inte kan jämföras med en fullgod rapport. Sjuksköterskorna känner då att deras pro-

fessionella förhållningssätt förändras eftersom den information som de inte uppfattat 

kan vara viktig för deras arbete. Det finns därmed en rädsla för att detta kan leda till för-

sämrad vård av patienten och risk för vårdlidande. 
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7.2 Ömsesidigt ansvar 

Sjuksköterskorna i studien framhåller att all personal har ett gemensamt och ömsesidigt 

ansvar för att rapporten ska bli bra och fullvärdig. De anser att både den som rapporterar 

och den som mottar rapport behöver vara fokuserade och visa respekt för varandra. 

Sjuksköterskorna känner ansvar för varandra, när den ena parten är stressad tar den 

andre en lugnande roll. Samarbete och teamkänsla är viktigt för att skapa ett ömsesidigt 

ansvar. Ett gott samarbete kring patienten upplever sjuksköterskorna som bra och 

skapar en trygghet och detta skapar förutsättningar för att information inte missas. De 

menar vidare att genom att dela ansvaret blir det en förbättrad patientsäkerhet och det 

framkommer även att sjuksköterskorna anser att dialog är viktigt vid en rapport samt att 

det är viktigt att bekräfta det som sägs för att tydliggöra rapporten.  

 

”Båda parterna måste ta sig tid för varandra och liksom ge en så helhetstäckande rap-

port som möjligt så man får en bra helhet över vad som har hänt. Det är ju viktigt, det 

ingår ju i att både ge och ta emot rapport”. (IP 10) 

 

7.2.1 Mottagarens ansvarskänsla 

I studien beskriver sjuksköterskorna att deras ansvarskänsla för sitt arbete påverkar hur 

de mottar rapporten. Genom att vara aktivt lyssnande och visa intresse så skapas goda 

förutsättningar för en bra rapportering.  Sjuksköterskorna i studien anser att mottagaren 

har ett ansvar för att vara fokuserad under rapporten och ta en paus från det de håller på 

med. Sjuksköterskorna upplever att alla bör visa respekt för varandra och att alla pro-

fessioner bör vara närvarande och delaktiga när rapporten ges. Eftersom sjuksköters-

korna arbetar i team tillsammans med andra professioner så anser dom att det är viktigt 
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att alla i vårdkedjan lyssnar och är delaktiga vid rapporten. Om inte detta sker så känner 

dom att rapporten blir bristande. Beroende på ansvarsområde i teamet så värderas in-

formationen olika enligt sjuksköterskorna. Det som känns viktigt för sjuksköterskorna 

är inte lika viktigt för undersköterskorna, men som team skapas en helhet. Detta anser 

sjuksköterskorna i studien främja till aktivt lyssnande.  

Mottagaren måste visa intresse och verkligen lyssna även om informationen upplevs 

överflödig och bekant anser sjuksköterskorna i studien. Sjuksköterskorna tycker även att 

de har har ett ansvar för att vara skärpt och tänka brett och veta vad man ska efterfråga 

för att rapporten ska bli fullgod. Det upplevs som en fördel med lång erfarenhet ef-

tersom de då vet vilken information som ska efterfrågas. Det anses vara viktigt att mot-

tagaren av informationen visar med sitt kroppsspråk att man lyssnar på allt som sägs 

och är positiva och fokuserade. De menar vidare att det finns en risk finns för att motta-

garen inte lyssnar på det som sägs, om information tas för given.   

 

”Man kan ju påverka genom att vara lite positiv och uppmärksam. Man kan ju visa att 

man vill ha rapport” (IP 8).  

 

7.2.2 Rapportörens skyldighet 

Sjuksköterskorna i studien berättar att rapporter ibland ges utan att de fått tillfälle att 

göra sig beredda på att ta emot informationen. Det kan handla om att den mottagande 

sjuksköterskan kan behöva utföra andra arbetsuppgifter samtidigt och rapportören då 

inte tar hänsyn till detta med anledning av att rapportören själv är stressad. Detta upple-

ver sjuksköterskorna i studien frustrerande då de slits mellan patientens behov och per-
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sonalens behov.  Sjuksköterskorna beskriver att de ibland inte är medvetna om att rap-

porten ges och dessa skapar en känsla av stress och irritation. Därför anser sjuksköters-

korna i studien anser att rapportören har ett ansvar för att tydliggöra när rapporteringen 

påbörjas. Det kan exempelvis handla om att rapportören höjer rösten för att se till att 

alla är medvetna om att rapporten ges.  

 

” …….tänker så att, om jag skulle höra nån som höjde rösten och sa: Nu ska jag lämna 

rapport, lyssnar alla?. Då skulle jag nog stanna upp och lyssna…..ibland så ges rap-

port utan att först kolla så att alla är med, för egentligen så vill man ju höra rapporten 

men är inte alltid medveten om att den ges”. (IP 1) 

Sjuksköterskorna i studien upplever ibland att rapportören tror att mottagaren vet mer 

om patienten än vad de egentligen gör och detta skapar en osäkerhet hos mottagaren, ef-

tersom det finns en rädsla för att viktig information inte framkommer. Sjuksköterskorna 

i studien upplever också att det är rapportören som har haft hand om patienten som är 

ansvarig för att ge en bra och grundlig rapport. När rapporten anses bristfällig upplever 

mottagarna att rapportören är nonchalant och detta skapar irritation.   

 

7.2.3 Upplevelse av olika fokus  

Det uppstår en obalans i kommunikationen när sjuksköterskorna anser att det finns olik-

heter i varandras ansvarsområde eller när de känner att inte både parter strävar efter 

samma mål och inte tar rapporten på lika stort allvar. När sjuksköterskorna inte strävar 

efter samma mål leder det till olika uppfattningar om vad som bör rapporteras och hur 

det ska rapporteras. Vid utebliven information upplevs irritation och frustration och det 

uppstår en känsla av att rapporten inte tas på allvar. 
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”En del lägger fram poj:en och säger att….Ah men det har inte varit nåt, det är bra all-

ting! Och sen kan man upptäcka att han har ju fått atropin och där var det ju muskelre-

laxantia i många upprepade doser och kanske inte reverserat” (IP 4)  

 

Sjuksköterskorna i studien berättar att beroende på specialistinriktining så finns olika 

behov av information och vad som är viktigt för just dennes arbete. När det blir missför-

stånd i vad som behöver rapporteras, när motparten tar något för givet, uppstår en 

känsla av osäkerhet och rädsla hos sjuksköterskorna.  

 

”Det känns ju stressigt för att hmmmm……det känns som att det hänger väldigt mycket 

på mig att jag upptäcker och har sett allt. För det är ju inte roligt att upptäcka nåt sen, 

att, men herregud var det så!” (IP 4)  

 

Det anses också finnas en viss okunskap i vad som kan vara viktigt för mottagaren att 

veta. Saker som har hänt kanske inte upplevs viktigt för den som rapporterar då detta är 

åtgärdat, men för nästkommande led i vårdkedjan kan detta vara viktig information.  

 

”Det kanske har varit längre operationer och det har hänt någonting under tiden, som 

har påverkat cirkulationen, då är det ju inte ett helt normalt förlopp. Då är det ju jätte-

viktigt att man får reda på vad som har hänt så att man kan fylla på med vätska” (IP 2) 
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Sjusköterskorna i studien anser att alla sjuksköterskor har ett ansvar för den skriftliga 

dokumentationen i en datajournal. När det blir obalans i vem som ansvarar för doku-

mentationen leder detta till irritation och sjuksköterskorna upplever en osäkerhet i om 

all information är muntligt rapporterad eller finns skriftligt. Sjuksköterskorna i studien 

uppger att de ibland upptäcker att delar missas i rapporteringen och detta skapar en 

känsla av osäkerhet och frustration hos mottagaren 

”Dom dokumenterar ju nästan ingenting i journalen och det känns så himla lätt att 

missa någonting, det framkommer ju inte mer än på den skriftliga journalhandlingen 

som senare scannas in”. (IP 10)  

 

7.3 Underlättande aspekter 

I studien framkommer det flera underlättande aspekter som gör att mottagandet av en 

rapport underlättas. Struktur och förberedelser skapar enligt sjuksköterskorna en trygg-

het och det anses också viktigt med skrivna rutiner, checklistor och andra hjälpmedel. 

Sjuksköterskorna beskriver också att användande av hjälpmedel som exemplevis 

whiteboardtavlor underlättar rapportering och dokumentation vid stressade situationer. 

De upplever att det blir lättare och tydligare och de sjuksköterskor som inte är med vid 

den muntliga rapporteringen kan med hjälp av detta få en inblick i situationen. Det visas 

också i studien att sjuksköterskorna upplever att ett strukturerat sätt att kommunicera 

skapar trygghet och antas ökar patientsäkerheten.  

 

7.3.1 Kommunikationsverktyg 

Sjuksköterskorna i studien anser att struktur i rapporteringen skapar trygghet och det 

finns en känsla av att struktur även resulterar i mindre fel och bättre vård för patienten. 
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Många framhåller att kommunikationsverktyg, som exempelvis SBAR, skapar bra 

struktur. De anser att detta verktyg bör följas för alla patienter utan undantag samt oav-

sett vem som ger rapporten. Att få en rapport enligt sedvana eller rutin anses otryggt 

och sjuksköterskorna upplever då att rapporten inte känns viktig för rapportören. Sjuk-

sköterskorna påtalar i studien att alla patienter är unika och rapporteringen bör vara lika 

unik med samma struktur fast med olika innehåll beroende på individ.  

 

”Jag tycker att SBAR är bra, eftersom det är ju enligt en struktur. Börjar det i fel ände 

och berättar om en patient, då känns det som att det blir rörigt. Det känns bättre att 

man har rapporten i en röd tråd” (IP 6)  

 

Struktur och kontinuitet skapar hos sjuksköterskorna i studien en trygghet, en upple-

velse av att all information kommer med samt en upplevelse av att rapporten är pa-

tientsäker. Det anses också som att alla relevanta delar kommer med vid en strukturerad 

rapport och sjuksköterskorna får lättare en helhetsbild av patienten. Att den som rappor-

terar tar sig tid för rapporten skapar trygghet och leder också till att sjuksköterskorna 

slipper ställa följdfrågor och kommer då igång med sitt arbete snabbare. 

 

7.2.2 Vikten av hjälpmedel   

Enligt sjuksköterskorna i studien så skapar rutiner inför patientkontakt en känsla av 

trygghet och känns som en nödvändighet. Det finns en vilja att arbeta enligt vetenskap, 

evidens och rutin då detta upplevs som tryggare och säkrare. Att arbeta utifrån checklis-

tor, PM och rutinbeskrivningar upplevs som en trygghet för sjuksköterskorna i studien, 

då de anser att risken för att patientsäkerheten äventyras vid utebliven information 
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minskar. De visas också i studien att det finns en rädsla för att allvarliga tillbud ska in-

träffa om rapportering, kommunikationsverktyg, dialog och struktur saknas. Dessa fak-

torer ses därför som viktiga för patientsäkerheten.   

 

”Det blir mer ordning på alltihopa, man går igenom allting. Det är lite som vi har vår 

checklista inne på operation, vi går igenom den också varje dag. Det är ju andra frågor 

än SBAR men det minskar ju risken för att det blir fel i och med att vi tjatar om samma 

grejer. Ur säkerhetssynpunkt är det bra”. (IP 9)  

 

Sjuksköterskorna i studien upplever skriftlig information som lättare att ta till sig, detta 

gäller såväl datajournal, arbetsblad som tavlor på salarna där viktiga detaljer dokument-

eras. Det anses också tryggt att båda parter i en rapport bekräftar rapporten genom att 

signera, och detta anses också stärka patientsäkerheten.  

Sjuksköterskorna i studien påtalar att när dessa faktorer, som bidrar till en god rapporte-

ring, brister eller används för dåligt, så uppstår känslor av irritation och osäkerhet och 

det blir en rädsla för att viktig information missas. Vidare framkommer att sjuksköters-

korna skulle önska checklistor för vad som bör rapporteras vid olika  

situationer.  

 

7.3.3 Underlättande strategier    

Sjuksköterskorna i studien berättar att organisationen inte möjliggör att rapporteringen 

ges tid så därför har de själva skapat strategier där de ser till att få veta det de behöver. 

Sjuksköterskorna förbereder sig genom att läsa igenom datajournal samt andra skriftliga 
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journalhandlingar innan patientkontakten. Dessa förberedelser görs när de får tillfälle 

under dagen eftersom det inte finns en given tid avsatt för detta. En annan strategi inne-

bär att de ställer följdfrågor eller kontaktar rapportören efteråt för att inhämta mer in-

formation. Sjuksköterskorna känner då att de får ytterligare arbetsuppgifter i en redan 

tidspressad arbetssituation och detta upplevs inte optimalt.  

 

”Det kan ju vara jättestressigt när de ska komma på morgonen, tidigt….vi ska hinna 

med mycket innan operation och jag vill ju läsa på alla patienter innan, så jag kan pla-

nera min dag”. (IP 7)  

 

Det framkommer också i studien att sjuksköterskorna ibland inte upplever att rapporter 

är tillräckliga eller fullständiga. Därför säkerställer de sin kunskap genom att kombinera 

både muntlig och skriftlig del och utifrån detta skapa de sig en helhetsbild av patienten. 

Sjuksköterskorna litar inte alltid på den muntliga rapporten och ibland upplevs inform-

ationen inte fullgod. De uppger då att de endast tittar på den skriftliga perioperativa 

dokumentationen och därför anses god skriftlig journalföring vara en trygghet. 

Vid bristande rapportering eller när kommunikationsstöd inte används upplevs en 

känsla av att vara tvungen att anpassa sig till situationen och göra det bästa möjliga. Det 

visas också i studien att när sjuksköterskan får en dålig rapport, så uppstår en kollegial 

känsla av att skydda den som rapporterar och hitta anledningar till varför det brister. 
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8. Metoddiskussion 

Studier om rapportering inom sjukvården är ett välutforskat område. De flesta studierna 

grundar sig i att belysa hur en rapportering kan gå till och vad den kan ha för fördelar 

för säker vård av patienten. När det gäller att belysa svårigheter som kan påverka sjuk-

sköterskans förmåga att ta emot rapporten så finns inte de så väl beskrivet i litteraturen. 

Därför valde författarna i denna studien att belysa rapportering i sjukvården ur motta-

garens perspektiv.  

 

 

8.1 Urval 

Ett ändamålsenligt urval ansågs vara lämpligt för denna studien på grund av tidsbe-

gränsningar och låg tillgänglighet på deltagare vid den undersökta kliniken (Polit och 

Beck, 2012). I samband med rekrytering av informanter fanns en önskan om att få en 

variation i gruppen gällande arbetslivserfarenhet, kön och ålder. Detta visade sig dock 

vara svårt eftersom urvalet var begränsat till antal på den kliniken samt väldigt få man-

liga sjuksköterskor. Författarna hade ingen möjlighet att välja intervjupersoner med en 

viss arbetslivserfarenhet men spridningen visade sig ändå vara bra avseende detta. Stu-

diens urvalsstorlek kan och ena sidan kritiseras för att vara få, samtidigt som litteraturen 

framhåller att ett stort antal kan innebära svårigheter att genomföra en bra analys. Det 

som är av vikt i detta sammanhang är däremot intervjuernas kvalitet och innebördsrike-

dom (Kvale och Brinkman, 2008). När den berörda kliniken kontaktades och fick pre-

senterat syftet med studien väckte detta stort intresse. Eftersom inga bredare inklusions-

kriterier fanns så valdes de deltagare som visade intresse ut. I studien inkluderades sjuk-

sköterskor med specialistutbildning inom anestesi och intensivvård. Sjuksköterskorna 

på den klinik där intervjuerna genomfördes kan ha haft möjlighet att diskutera ämnet 
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med varandra och detta kan ha påverkat resultatet genom att sjuksköterskorna blivit mer 

samstämmiga. Arbetsplatsen är kvinnodominerad, därför var alla intervjupersonerna 

kvinnor. Författarna ställdes sig frågan om denna studie hade kunnat bli annorlunda om 

den genomförts på två olika sjukhus fast med samma population. Detta tros kunna ha 

förändrat resultatet och då kunde även endast en specialistinriktning ha studerats för att 

få en djupare förståelse från ett perspektiv.  

 

8.2 Datainsamlingen 

Intervjuerna genomfördes i lugn miljö i ett enskilt rum utan störningsmoment. För att 

säkra ljudupptagningen så spelade båda författarna in alla intervjuer. Varje intervju på-

gick i 20-40 minuter och intervjuerna genomfördes på arbetstid som var anpassat för in-

tervjupersonerna. Under intervjuerna upplevde författarna att det var ett trevligt klimat 

vilket kan ha bidragit till att intervjupersonerna känt sig trygga och detta kan ha resulte-

rat i att de känt sig bekväma att svara ärligt och sanningsenligt på våra frågor. Inför 

varje intervju betonades studiens syfte för att säkerställa att diskussionerna skulle vara 

relevanta (Thomson, 2010). Denna studie skulle genomföras på tio veckor vilket är en 

kort tid när det ska göras intervjuer. Vi kunde endast intervjua 1 person om dagen vilket 

gjorde att datainsamlingstiden blev lång. Studien kunde ha genomförts som en kvalitativ 

observationstudie där författarna kunde observerat flertalet överrrapporteringar utifrån 

vissa givna kriterier, men tidsramen för detta arbete ansågs vara för kort (Polit och 

Beck, 2012).  

 

8.3 Analys 

Innehållsanalysen är gjord enligt Elo och Kyngäs (2008) och denna metod har följts 

noggrannt. Analysprocessen har varit tidskrävande och intervjuerna har lästs flera 
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gånger ur olika vinklar och av båda författarna. Att göra en innehållsanalys kräver ett 

öppet sinne och en känsla för att tolka in känslor och uttryck som inte beskrivs i det 

sagda ordet. Att vara två författare som tolkar texten ser vi som en styrka för studien ef-

tersom vi, vid skilda uppfattningar, diskuterat oss fram till ett beslut som båda sedan 

känt sig bekväma med. Detta tror vi är viktigt också för trovärdigheten. Att få en bra 

struktur på kategorier och underkategorier har varit svårt eftersom författarna har velat 

göra så bra tolkningar som möjligt med den texten som vi haft. Med tanke på syftet att 

fånga upplevelser så ansågs valet av att analysera med innehållsanalys relevant.  

 

8.4 Förförståelsen 

Författarna har yrkeserfarenhet av att motta rapport inom sjukvården, både inom den 

verksamhet som studien genomförs på men även inom akutverksamhet. Författarna har 

strävat efter att tygla sina förförståelser kring detta fenomen inför dataanalysen, för att 

skapa goda förutsättningar för att resultatet verkligen speglar informanternas egna upp-

levelser av det valda fenomenet. Under dataanalysen speglade författarna varandra ge-

nom att vid upprepade tillfällen reflektera över om koder och kategorier grundade sig i 

författarnas förförståelse eller informanternas upplevelser. Frågor som författarna 

ställde sig var: Vad tror jag att jag vet och vad tror jag att vi kommer att få veta samt 

vad är min erfarenhet? Enligt Thomson (2012) så kan förhandsuppfattningar och förför-

ståelse leda till ny kunskap och genom att erkänna och lyfta fram dem så kan människan 

förstå vad hen ser. Exempelvis inom hermeneutiken ses förförståelsen som en tillgång 

som underlättar tolkningen av materialet (Thomson, 2010). Författarnas förförståelse 

kan därmed också till viss del ha berikat denna studiens resultat.  
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8.5 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär att tolkning och insamling av data utförs på ett sätt som kan leda 

till att resultatet blir ungefär desamma, oavsett vilken metod som används för datain-

samling och analys. Det kan också handla om att de kategorier som framkommer i ett 

resultat väl täcker innehållet under varje kategori (Graneheim och Lundman, 2004). Va-

liditet i kvalitativ forskning handlar om studiens trovärdighet, vilket innebär att forska-

ren noggrant studerat det som var avsett att studeras. Tolkande undersökningar är sällan 

helt valida men är de noggrant utförda så kan ändå validiteten stärkas genom argumen-

tation att det som var avsett att studeras genomfördes och att tolkningarna är giltiga un-

der dessa rådande premisser (Elo och Kyngäs, 2008). Författarna i denna studien har 

tydligt beskrivit i metodavsnittet tillvägagångssättet för datainsamling och analys samt 

en beskrivning av urval och deltagare. Detta innebär att det är lättare att skapa förutsätt-

ning för överförbarhet av resultatet till liknande population. Eftersom denna studien ba-

seras på deltagare ur två olika specialistinriktningar inom anestesi- och intensivvård, så 

kan resultatet kännas igen på andra liknande enheter. Genom att intervjutexterna lästs 

och kodats både var för sig och tillsammans så kan detta stärka denna studiens trovär-

dighet. 

 

9. Resultatdiskussion 

Under arbetet med denna studie framkom tydliga budskap om att kommunikation är 

viktig för patientsäkerheten och för att vården ska kunna bedrivas på ett sätt som är till 

gagn för patienten. I resultatet framkom tre huvudkategorier: Arbetsmiljö, Ömsesidigt 

ansvar samt Underlättande aspekter.  
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9.1 Arbetsmiljö 

 

Det framkom i denna studien att anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar stor 

del av dagen under tidspress och att det finns en rädsla för att patientsäkerheten och sek-

retessen äventyras när de känner sig ofokuserade vid rapporten. En annan del som fram-

kom i resultatet var att vid vissa tidpunkter på dagen var mottagandet av rapport svårt på 

grund av personalbrist, vilket resulterade i att deltagarna upplevde stress. I en kvantita-

tiv enkätstudie gjord av André, Frigstad, Nöts och Sjövold (2016) har jämförelser gjorts 

mellan kommunikation under stressade situationer, kontra icke stressade situationer. 

Studien visar på bristande vilja att engagera sig och visa förståelse vid stress och delta-

garna anger svårighet att klara av sitt arbete på ett effektivt sätt. Denna brist på engage-

mang leder till att sjuksköterskorna behöver prioritera arbetsuppgifter och då finns det 

risk för att kommunikation och rapportering väljs bort till förmån för patientnära arbete. 

När detta sker så förbiser vårdpersonalen också patientens existentiella behov, eftersom 

fokus ligger på det som sker runt omkring patienten. Det är viktigt, enligt Dahlberg och 

Segesten (2010), att vårdpersonalen beaktar patientens existentiella behov och framför 

allt när patienten inte själv har förmåga att förmedla sig, som exempelvis efter ett opera-

tivt ingrepp. Det som framkom starkt var ändå att vårdpersonalen verkligen sökte lös-

ningar på kommunikativa problem för att säkerställa patientsäkerheten och för att kunna 

tillgodose patientens behov. Det finns en inneboende vilja att göra det bästa för patien-

ten.  

 

9.2 Ömsesidigt ansvar  

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskorna var överens om att mottagaren hade ett an-

svar att vid rapportering vara närvarande och inte utföra andra arbetsuppgifter under ti-

den som rapportören avger rapport. Rapportören i sin tur, ansågs ha en skyldighet att 
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tydliggöra när rapporteringen sker. Studiens resultat visade därför att all vårdpersonal 

har ett gemensamt ansvar för att rapporteringen blir god. Anestesi- och intensivvårds-

sjuksköterskorna ansåg att förståelse för varandras olika arbetssituationer, att visa in-

tresse och vara aktivt lyssnande är viktiga aspekter för att skapa goda förutsättningar för 

en god kommunikation vid en överrapportering. Detta styrks i systemteorin av Öquist 

(2008), som menar att alla människor är en del av ett system och det är samarbetet mel-

lan dessa olika delar som skapar en helhet. När patienter rapporteras mellan olika vår-

denheter så behöver alla som befinner sig runt patienten samarbeta för att skapa en 

trygg miljö och en säker vård (Öquist, 2008).  

 

Denna studien är baserad på två olika specialiteter (anestesi och intensivvård) och detta 

tror författarna kan vara en faktor som är av betydelse för de olika åsikterna som fram-

kom i studien. Dessa olika specialiteter har olika infallsvinklar på vad som är viktigt för 

dem att få information om vid en rapportering. Detta kan skapa en skillnad i rapporte-

ringen och hur rapporten mottas. Detta tror också författarna har en stor betydelse för 

upplevelsen av hur rapporten mottas. Det framkom också att sändaren ibland förutsatte 

att viss information förstods och utelämnade därför detta i den muntliga rapporten. 

Detta skapade osäkerhet hos mottagaren och en känsla av stress över att hen behövde ta 

reda på viss information på egen hand. Det ledde i sin tur till oro för att information som 

kan vara viktig missas. I en studie från 2012 genomförd av Jefferies, Johnson och 

Nicholls, så har jämförelser gjorts mellan skriftlig och muntlig rapportering för att se 

om något av dessa rapporteringssätt ger mer information än det andra. Det visas i den 

studien att den muntliga rapporteringen ger en mer holistisk bild av patienten då vård-

personalen, vid en muntlig rapport, kan informera i ett bredare perspektiv och samman-

ställa information från flera håll i vårdkedjan. En skriftlig rapport visar bara den rappor-

terande sjuksköterskans observationer av patienten (Jefferies, Johnson och Nicholls, 
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2012). Detta visar att muntlig rapport är en viktig del i vårdarbetet och att det är viktigt 

att den ges på ett bra sätt för mottagarens skull.  

 

9.3 Underlättande aspekter  

Eftersom en stor del av sjuksköterskans arbetsdag ägnas åt muntlig och skriftlig rappor-

tering är det en underlättande faktor om kommunikationen är strukturerad, enkel och 

tydlig. Anestesi- och intensivvårdsjuksköterskorna berättade att det fanns skillnad i 

strukturen och att rapportens struktur var beroende på vem som var sändare. I en multi-

professionell interventionsstudie gjord av Yang och Zhang (2016) utfördes tester innan 

och efter införande av ett gemensamt postoperativt protokoll. Det framkom i deras stu-

die att samarbetet mellan olika vårdteam förbättrades, eftersom strukturen i rapporten 

skapade kontinuitet och trygghet för både patient och personal (Yang och Zhang, 2016). 

Detta visar tillsammans att personal är i behov av att samma struktur följs av alla i vård-

teamet och att detta kan ge en känsla av gott samarbete.   

I stressade och akuta situationer upplevde specialistsjuksköterskorna att det var svårt att 

motta en rapport och då var struktur i rapporten av speciellt stor vikt. Genom att an-

vända de kommunikationsverktyg som fanns tillgängliga, skapades hos sjuksköters-

korna en känsla av trygghet och de upplevde att information inte så lätt missades eller 

misstolkades. Detta är också i linje med vad Sveriges Kommuner och Landsting anger i 

sin rapporter. De menar att dialogerna inom vården ska säkerställa att patienten ges 

bästa möjliga vård och rekommenderar att SBAR används som en del i arbetet med att 

öka patientsäkerheten (SKL, 2015). Därmed anser författarna att SBAR som hjälpmedel 

för kommunikation kan bidra till en trygghet för både patient och personal. Det fram-

kom  också en skillnad i vanan att rapportera och att det kunde bero på arbetslivserfa-
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renheten och det kunde ta tid innan ett kommunikationsverktyg etablerade sig i verk-

samheten. Detta bör vårdpersonal ha förståelse för och vara ödmjuk mot varandra i det 

dagliga arbetet.  

Sjuksköterskorna var överens om att checklistor, PM och rutinbeskrivningar underlät-

tade mottagandet av en rapport eftersom det tydliggjorde informationen. Nagpal, Arora, 

Vats, Wong, Svedalis, Vincent och Moorthy (2012) har gjort en intervjustudie med 18 

deltagare från olika specialiteter inom den perioperativa vården. I deras studie framkom 

att arbetsmiljön, brist på checklistor och protokoll och fåordig rapport upplevdes som de 

främsta faktorerna för att kommunikationen brister. De upplevde också att dessa fak-

torer bidrog till ökad mortalitet och mobilitet. Deltagarna ansåg att strukturerade kom-

munikationsverktyg är en grundläggande aspekt för att förbättra patientsäkerheten, och 

detta har även sjuksköterskorna i vår studie påtalat.  

 

10. Klinisk implikation 

Denna studiens resultat kan bidra till ökad förståelse för vikten av god kommunikation i 

vården och hur den kan vara viktig för patientens existensiella behov, systemets funkt-

ion samt inte minst för patientsäkerheten. Studien kan också bidra till förståelse om var-

för implementering av strukturerade rapporter kan vara till gang för både patienten och 

för vårdpersonalen. I praktiken är denna kunskap viktig för när anestesi- och intensiv-

vårdssjuksköterskorna kommunicerar med varandra vid en överrapportering. Att ha 

ökad kunskap om detta kan bidra till att specialistsjuksköterskorna förbättrar dialogen 

och öka samarbetet. Eftersom mottagandet av en rapport är ett outforskat område så 

skulle det vara av intresse att få mer kunskap om detta eftersom detta ändå är ett mycket 

vanligt förekommande situation i vårdkedjan.  
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11. Slutsats 

Dagligen sker muntlig rapportering flera gånger inom sjukvården och det sätter höga 

krav på att kommunikationen fungerar mellan olika vårdteam. Denna studie har visat på 

många faktorer som kan hindra god kommunikation men det har också framkommit 

flera aspekter på vad som kan göras för att förbättra kommunikationen och därmed sä-

kerställa kvaliteten i vården. Genom lyhördhet och aktivt lyssnande så kan rapporter 

både förmedlas och mottas på ett sätt som i slutet gagnar patienten. Det har visat sig att 

det saknas likvärdiga studier om upplevelser av att motta rapport och denna befintliga 

studie kan därför vara användbar för forskning inom området.  
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estesisjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Inom ramen för utbildningen ingår att 

skriva en magisteruppsats. Vi har valt att studera hur sjuksköterskor på en postoperativ 

enhet upplever att få rapport enligt SBAR.  

Flertalet forskningsrapporter framhåller att det föreligger en risk för att viktig informat-

ion inte mottas vid överrapportering vid förflyttning av patienter mellan olika vårdin-

stanser / i vårdkedjan och att detta kan leda till vårdskada eller vårdlidande för patienten 

och därmed äventyra patientsäkerheten. Användning av kommunikationsverktyget 

SBAR är idag ett vanligt förekommande fenomen, även i detta fall finns det tillgängliga 

forskningsrapporter som framhåller positiva effekter av att använda sig av detta verktyg 

vid överrapportering. Däremot finns det sparsamt med studier som beaktar hur inform-

ationen mottas av den som får rapporten.  

 

Med anledning av detta vill vi därför beskriva  sjuksköterskors upplevelser, ut motta-

garens perspektiv, av att använda SBAR som kommunikationsverktyg. 
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