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Sammanfattning    

 

Varje år drabbas över 100 000 patienter inom den svenska hälso- och sjukvården av 

vårdskador och majoriteten av alla vårdskador beror på brister i överrapporteringen. 

Ambulanspersonalen besitter unik information om den enskilde patienten och dess 

livsvärld med faktorer som ingår i hela vårdprocessen som inte alltid överrapporteras till 

mottagande sjuksköterska på akutmottagningen. Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda 

hela människan, främja hälsa och välbefinnande samt lindra lidande. Viktigt är att ta 

reda på vilken information som anses vara betydelsefull och som lämnas till mottagande 

enhet samt vilka faktorer som påverkar en överrapporteringssituation för att skapa 

förutsättningar för ett gott vårdande. Syftet med studien var att beskriva 

överrapportering från ambulanspersonalen till mottagande sjuksköterska på 

akutmottagning. Metoden som användes för datainsamling var 50 stycken observationer 

av överrapporteringssituationer och uppföljande kvalitativa intervjuer. Materialet 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom två domäner, 

information i överrapporteringen och omgivande faktorer som påverkar 

överrapporteringen. Resultatet visar att överrapporteringen oftast är medicinskt inriktad. 

Överrapporteringen är oftast tillräcklig god för det fortsatta vårdande och informationen 

skall helst vara kortfattad. Det förekommer brister i överrapporteringen och information 

behöver ofta hämtas från flera källor. En överrapportering sker ofta i utmanande miljöer 

med många avbrott. Information om patienten missas och patientsäkerheten samt 

sekretessen riskeras att hotas. Studien visar att överrapportering bör ske i slutna rum och 

en välfungerande överrapportering kan bidra till en tydlig bild över patientens situation 

och fortsatta vård. Vidare forskning inom ämnet bör ske eftersom vården ständigt 

utvecklas och därmed bör även överrapportering utvecklas och prioriteras för ett 

patientensäkert omhändertagande. 

 

Nyckelord: överrapportering, ambulans, akutmottagning, kommunikation, lidande, 

patientsäkerhet, vårdskador, omvårdnad 
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INLEDNING 

Varje år drabbas över 100 000 patienter inom den svenska hälso- och sjukvården av 

vårdskador. En sådan skada definieras som en åkomma där patienten drabbas av 

lidande, psykisk eller kroppslig skada eller sjukdom samt dödsfall, vilka hade kunnat 

undvikas genom adekvata åtgärder vid den initiala kontakten med hälso- och 

sjukvården. Majoriteten av alla vårdskador beror på brister i kommunikationen och 

information som går förlorad i överrapporteringar mellan vårdpersonal och vårdgivare. 

Många av dessa vårdskador går att undvika (Socialstyrelsen 2008). Att 

överrapporteringen fungerar optimalt är viktigt för både patientsäkerheten och den 

fortsatta vårdkvaliteten. Om kommunikationen i överrapporteringen fungerar bra finns 

goda förutsättningar för en säker vård. Däremot om kommunikationen brister, finns 

stora risker för missförstånd som kan ge mycket allvarliga konsekvenser (Svensk 

sjuksköterskeförening 2013). 

 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden kommer följande centrala begrepp som har betydelse för studien att 

behandlas: kommunikation, överrapportering, ambulanssjukvårdens uppdrag, 

ambulanssjuksköterskans profession, akutmottagningens uppdrag samt avslutas med 

studiens teoretiska referensram. 

 

Kommunikation 

Kommunikation är ett viktigt och centralt begrepp inom vården. Socialstyrelsen (2008) 

beskriver att det varje år skadas 100 000 patienter inom vården och den vanligaste 

orsaken till detta är bristande kommunikation mellan olika yrkeskategorier. Detta leder 

till ett ökat lidande för patienten och en ökad kostnad för samhället. Ordet 

kommunikation kommer ursprungligen från det latinska ordet ‘communicatio’ som 

betyder ömsesidigt utbyte, vilket innebär överföring av information mellan människor 

(Nationalencyklopedin 2018). Ofta är kommunikation en tvåvägsprocess där 

information, tankar och åsikter utbyts muntligt eller skriftligt med ett aktivt deltagande 

från både sändare och mottagare. Inom vården sker kommunikationen ofta i en 

enkelriktad form där information enbart skall överföras från sändaren till mottagaren 

(Talbot & Bleetman 2007). Det är stor sannolikhet för en patient att under en sjukdoms- 

eller vårdtid kommer att behandlas av flera olika vårdnivåer och specialiteter, 

exempelvis primärvård, öppenvård, akutsjukvård, slutenvård med flera. Mellan dessa 

olika aktörer sker utbyte och överföring av både muntlig och skriftlig information som 

är av stor betydelse för patientens fortsatta vård (Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 2014). Inom vård och omsorg behöver kommunikationen fungera effektivt för att 

verksamheten skall kunna bedrivas på ett effektivt och säkert sätt (Wallin & Thor 2008). 

  

Kommunikation är mer än att enbart sända och ta emot information. Samtliga parter 

som är inblandade i kommunikationen har egna erfarenheter och tolkningar som 

påverkar kommunikationsprocessen (Wallin & Thor 2008). Att kommunikation sker 

muntligt och ansikte mot ansikte är en väsentlig del för att information ej skall gå 

förlorad utan förbli detaljrik (Dyrholm Siemsen et al. 2012). En strukturerad 
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kommunikation i teamet är en grundläggande förutsättning för en säker vård (Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) 2017) och när kommunikationen fungerar bra minskar 

riskerna inom vården.  När information överförs finns det stor risk för missförstånd och 

att information tolkas på ett annat sätt än vad som var avsett, vilket kan ge mycket 

allvarliga konsekvenser (Wallin & Thor 2008). Brister i kommunikationen är den 

enskilt vanligaste förekommande orsaken till vårdskador och största delen av alla 

avvikelser beror på bristande kommunikation (IVO 2014). Kommunikationen mellan 

ambulanspersonal och sjuksköterska på akutmottagning kan spela en central roll i 

vårdförloppet för en patient då beslut om behandlingsinriktning fattas tidigt redan på 

akutmottagningen vilket har betydelse för den fortsatta vården och behandlingen. För att 

säkerställa att patienter får behandling på rätt nivå krävs en effektiv och god 

överrapportering (Bruce & Suserud 2005). Det är av stor betydelse att information 

överförs korrekt och både avsändarens och mottagarens uppmärksamhet krävs för att 

kunna fatta beslut och vidta åtgärder (Wallin & Thor 2008). 

 

Överrapportering  

Överrapportering av en patient innebär förutom överföring av information även 

överföring av själva ansvaret för patienten (Patterson, Roth, Woods, Chow & Gomes 

2004). Överlämning från ambulanspersonal till sjuksköterska på akutmottagning 

representerar oftast det första fysiska samspelet där information om patientens kliniska 

tillstånd, professionellt ansvar och ansvarstagande överförs från en vårdgivare till en 

annan (Bost, Crilly, Wallis, Patterson & Chaboyer 2010). En god överrapportering är 

till fördel för omhändertagandet av patienten, då det främjar patientsäkerhet, kontinuitet 

och kvalitet inom vården (Talbot & Bleetman 2007). En naturlig del av den prehospitala 

vårdkedjan är överlämning och överrapportering från ambulanssjukvården till en 

mottagande enhet vilket utgör en central del av ambulanssjuksköterskans vårdande. 

Ambulanssjuksköterskan besitter viktig information om patienten med faktorer som 

ingår i hela vårdprocessen, från patientens insjuknande och hela vårdförloppet till 

överlämnandet på akutmottagningen (Suserud & Bruce 2003).   

  

Det är de svårast sjuka och skadade patienterna som anländer till akutmottagning med 

ambulans (Bruce & Suserud 2005) och ambulanspersonalen har oftast bara en möjlighet 

att avlägga rapport och förmedla information om sina patienter (Talbot & Bleetman 

2007). Vid överrapportering av en patient från ambulanssjukvården till mottagande 

enhet finns det en risk att det förekommer förlust av viktig information. Delvis beror det 

på att det finns begränsade möjligheter till dokumentation inom prehospital vård vilket 

resulterar i att ambulanssjuksköterskan ofta förlitar sig till minnet vid överrapportering 

(Carter, Davis, Evans & Cone 2009). Ambulanssjuksköterskan får en unik inblick i 

patientens livssituation och kan ofta bli enda tillgängliga vittne till olycksplatser och 

hemmiljöer vilket kan vara svårt att förmedla till mottagande enhet. Dessa observationer 

bör ingå i informationen vid överrapportering då det ger unik och oersättlig information 

för patientens vidare vård (Bruce & Suserud 2005). I vissa fall kan information om 

exempelvis komplicerade hemförhållanden initialt förefalla som överflödig information, 

men i ett senare skede visa sig mycket väl vara relevant (Owen, Hemmings & Brown 

2009). Det förekommer ofta att information från hämtplats inte kommer fram vid 

överrapportering till mottagande enhet och det finns en osäkerhet kring vilken 

information som är relevant att förmedla (Budd, Almond & Porter 2007). 
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En överrapportering från ambulanssjukvården till mottagande enhet består av tre olika 

delar. Först görs en muntlig rapport till mottagande sjuksköterska eller team, därefter 

överlämnas den skriftliga dokumentationen och sedan sker den symboliska 

överlämningen av patienten då patient flyttas från ambulansbåren till en sjukhusbrits 

(Bruce & Suserud 2005). Det finns inga nationella behandlingsriktlinjer för 

ambulanssjukvården i Sverige och det förekommer regionala skillnader för vad en 

överrapportering skall innehålla och hur den skall struktureras. Västra 

götalandsregionens behandlingsriktlinjer beskriver att “alla patienter skall rapporteras 

till sjuksköterska eller läkare på mottagande enhet och ansvaret för att korrekta 

uppgifter rapporteras har den patientansvariga sjuksköterskan” (Västra 

götalandsregionen 2016). Stockholms läns landstings behandlingsriktlinjer beskriver att 

överrapporteringen skall innehålla uppgifter om patientens personnummer, 

symtom/skador, tidigare sjukdomar, vitalparametrar enligt ABCDE (Airway, Breathing, 

Circulation, Disability, Exposure), triagefärg och ESS samt att överrapporteringen skall 

ske enligt SBAR (Stockholms läns landsting 2017).  

 

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation) är en typ av systematisk 

överrapporteringsmodell och fungerar som ett hjälpmedel för att säkerställa och 

utveckla en bättre kommunikation (Martin & Ciurzynski 2015).  Strukturerade, 

systematiska överrapporteringsmodeller används ofta inom vården för att underlätta 

informationsöverföringen och få fokus på det som är viktigt samt undvika onödig 

information och har som syfte att minimera risken för informationsbortfall vid 

överrapportering (Beckett & Kipnis 2009).  Efter införandet av systematiska 

överrapporteringsmodeller och utbildning i dessa har informationsöverföringen 

förbättrats och mortaliteten hos patienter minskat (De Meester, Verspuy, Monseiurs & 

Van Bogaert 2013). Samtidigt finns det studier som påvisar att dessa systematiska 

överrapporteringsmodeller inte alltid leder till en bättre överrapportering (Talbot & 

Bleetman 2007). Det finns en risk vid användning av överrapporteringsmodeller att 

överrapporteringen blir allt för schematiskt och att patientens individuella behov får stå 

åt sidan för rent medicinsk information. Det gör att det svårt för mottagande 

sjuksköterska att skapa en holistisk bild av patienten (Bruce & Suserud 2005). Det är 

sedan länge känt att det finns en problematik kring överrapporteringen mellan 

vårdpersonal. Det finns en risk att patientsäkerheten hotas på grund av bristande 

informationsöverföring. Orsaker som bidrar till denna problematik är bland annat 

arbetsmiljö, maktpositioner, erfarenhet och personligt välbefinnande. För att få en 

holistisk bild av patienten behöver sjuksköterskan tid för koncentration (Cornell, 

Townsend-Gervis, Vardaman & Yates 2014). 

 

Vårdgivare har ett ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och 

arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. En vårdskada definieras som ”lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (SFS 

2010:659). Gemensamt för majoriteten av vårdskadorna är att de hade kunnat undvikits 

genom tydligare kommunikation. Att information mellan vårdpersonal överförs på ett 

korrekt och effektivt sätt är en förutsättning för att rätt beslut skall kunna fattas kring 

patienters vidare behandling (Socialstyrelsen 2008). 
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Ambulanssjukvårdens uppdrag 

Ambulanssjukvården har utvecklats inom en rad områden och kompetensen i 

ambulansen har successivt höjts genom åren. Historiskt sett har ambulanssjukvården 

utförts av icke legitimerad personal och först 1982 skrevs ambulanssjukvården in i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Det dröjde dock till 2005 innan kravet om 

minst en av besättningen i ambulansen skulle vara legitimerad sjuksköterska, detta för 

att kunna följa Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsbehandling (Suserud 2005). 

Tidigare har ambulanssjukvården betraktats som en organisation som enbart ansvarar 

för transportering av sjuka till sjukhus. Men som ett resultat av framsteg inom 

medicinsk och teknisk utveckling bedriver ambulanssjukvården avancerad omvårdnad 

och är en viktig första länk i vårdkedjan och del av patientens totala vård (Bremer 2016, 

s. 55). I 95% av Sveriges landsting används RETTS som beslutstöd och 

prioritringsystem. RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment System, fungerar så 

att man genom en standardiserad och strukturerad anamnes, samt bedömning av 

vitalparametrar tillsammans med besöksorsak och symtom får rekommendationer om 

prioriteringsnivå av patienten (Predicare AB 2018). 

  

Ambulanssjukvården styrs främst av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) vars mål 

är att ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt 

för alla människors lika värde och god vård skall vara kunskapsbaserad, säker, 

patientfokuserad, effektiv och jämlik. Specialistsjuksköterskan skall med sin kompetens 

bidra till att ge patienter och närstående en god och säker vård (Socialstyrelsen 2012). 

Ambulanssjukvården blir mer och mer avancerad och patienten ges idag avancerad vård 

i ett tidigt skede vilket är till fördel för patientens hälsa och välbefinnande. Men med 

detta krävs det allt mer komplexa bedömningar av den specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskan och varje ambulansuppdrag tar längre tid (Bremer 2016, s. 52). 

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskrivs att hälso- och sjukvårdspersonal är 

skyldiga att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som 

uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten och patienten ska visas omtanke och respekt. En patient har rätt 

att tillgodose samma vårdstandard och kompetens inom prehospital vård som vid 

sjukhusvård (Suserud 2005). 

 

Ambulanssjuksköterskans profession 

Som specialistutbildad ambulanssjuksköterska arbetar man utifrån International Council 

of Nurses etiska kod. Där ingår fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014). I kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen 2012) 

beskrivs att den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan behöver ha en 

handlingsberedskap inför oförutsedda och akuta situationer där förberedelsetiden ibland 

kan vara kort. Vårdmiljön är varierande och kan vara ogynnsam och ibland innebära 

arbete i riskfyllda miljöer. Det är av stor vikt att kunna identifiera dessa miljöer. Det 

krävs av den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan att snabbt kunna bedöma och 

prioritera vårdåtgärder för patienter med livshotande tillstånd. Patientens tillstånd 

bedöms utifrån ABCDE och med hjälp av lokala behandlingsriktlinjer självständigt 

besluta om vilka läkemedel som bör administreras och sedan utvärdera effekten av 
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behandlingen. Specialistutbildade ambulanssjuksköterskan skall även tillgodose 

människors behov i inte så akuta tillstånd med hänsyn till patientens integritet och 

självbestämmande. Som specialistutbildad ambulanssjuksköterska möter man 

människor i alla åldrar och i alla skeden i livet (ibid.) 

 

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan har ansvar för patientens medicinska 

vård och ska även kunna leda vården och upprätta en prehospital sjukvårdsledning. Då 

ingår att kunna kommunicera och samverka med larmcentral, räddningstjänst och polis 

samt känna till organisationen och arbetssättet vid stor olycka eller katastrof (Bremer 

2016, s. 59). Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan ansvarar även för att 

patienten kommer till rätt vårdnivå. Där krävs en samverkan mellan specialistvård, 

primärvård och kommunen (Socialstyrelsen 2012). Som specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården krävs även att man dokumenterar, 

utvärderar och överrapporterar uppdraget på ett patientsäkert sätt till mottagande enhet 

(Bremer 2016, s. 59). Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan skall dessutom ta 

hänsyn till och visa respekt för patientens kultur, religion, hemsituation och sociala 

sammanhang. Att erkänna och se patientens livsvärld för omvårdnadssituationen lindrar 

lidandet och är en viktig del i bedömningen (Bruce, Suserud & Dahlberg 2003). 

 

Akutmottagningens uppdrag 

Akutmottagningen är uppbyggd för att bedriva akutsjukvård. Med akutsjukvård menas 

vård där patientens tillstånd kräver en omedelbar bedömning. I Socialstyrelsens rapport 

från 1995 definieras akutsjukvård enligt följande: 

 

"Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom 

eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver 

omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård 

omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp 

till ett dygn" (Socialstyrelsen, 1995). 

 

Oavsett vart i landet man befinner sig så är det initiala omhändertagandet av patienten 

på akutmottagningen densamma. Alla patienter tas omhand systematiskt och efter en 

viss struktur. Enligt lag är det sjukvårdens skyldighet att erbjuda befolkningen en god 

vård på lika villkor (Ekström, Göransson, Karlsson & Wireklint 2014, ss. 115 & 135). 

IVO (2014) beskriver att varje akutmottagning är unik och har sin egen organisation. 

Akutmottagningens storlek, patientsäkerhetskultur och förutsättningar för 

omhändertagandet av patienterna spelar en stor roll. På senare år har det skett stora 

förändringar inom akutsjukvården. Tidigare togs akutbesöken emot på landets 

traditionella akutmottagningar som fanns på sjukhusen men nu finns många olika 

mottagningar för akuta patienter. Idag kan patienter med akuta behov söka sig till 

jourcentraler, närakuter och cityakuter (Socialstyrelsen 1995). Patienten kommer till 

akutmottagningen antingen med ambulans, polis, sittande och liggande sjuktransport 

eller gående via väntrummet på egen hand (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2013).  

 

Då patienten anländer till akutmottagningen träffar hen en sjuksköterska som gör en 

prioritering utifrån dennes medicinska tillstånd, en så kallad triagering av patienten. 

Denna triagering är en bedömning av patientens sökorsak och vitala parametrar och 
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ligger till grund för väntetiden för läkarbedömningen (Göransson, Ehrenberg & Ehnfors 

2005). Triage beskrivs som ett standardiserat arbetssätt och är utarbetat för att höja 

patientsäkerheten. Det bygger på att skilja på kritiskt sjuka patienter och de som är 

mindre sjuka. Detta för att kunna sätta in behandling tidigt och på så vis minska 

mortaliteten (Möller, Fridlund & Göransson 2010). På en akutmottagning arbetar flera 

olika specialister och de vanligaste är ortoped, kirurg och internmedicinare (Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen 2013). Den höga belastningen på landets akutmottagningar ökar 

risken för långa väntetider vilket kan äventyra patientsäkerheten och patienten kan 

utsättas för ett onödigt lidande (Socialstyrelsen 1995). 

 

Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram utgår från begreppen hälsa och välbefinnande, livsvärld 

och lidande. 

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är en del av människans liv och avspeglar människans aktuella och totala 

livssituation. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) påverkas upplevelsen av hälsa 

negativt vid en långvarig, obotlig sjukdom eller skada. Vad som upplevs som hälsa och 

välbefinnande varierar mellan olika personer. Upplevelsen kan också vara olika för 

samma person vid olika tillfällen. Hälsa måste inte innebära frånvaro av sjukdom eller 

obehag utan hälsa bygger på en strategi över att hantera livet så som det är just nu. 

Välbefinnande utgår från människans livsvärld och uttrycker en känsla som är unik, 

personlig och har med människans inre upplevelser att göra (Wiklund 2003, s. 80). 

Genom att acceptera sin sjukdom och våga vara sig själv öppnas nya möjligheter upp 

och ökar både hälsan och välbefinnandet. Flertalet teorier kring hälsa finns att läsa i den 

vårdvetenskapliga litteraturen. Gemensamt för dem alla är att de ser till människan som 

helhet och att det inte är möjligt att uppnå hälsa om inte alla delarna är i balans. 

 

Livsvärld 

Det är genom en människas livsvärld som hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande 

utspelar sig. En människas livsvärld är personlig och unik och består av våra minnen 

och förväntningar på framtiden. Med livsvärld menas den värld som människan lever i 

samt hur vi umgås med andra. Den speglar våra sinnen, förstånd och känsloliv.  Det är 

den verklighet människan upplever och den utgår från människans kropp och själ. 

Upplevelsen är subjektiv men kan delas med närstående (Wiklund 2003, s. 40). En 

närstående kan påverka en människas livsvärld och därmed synen på hälsa, 

välbefinnande, sjukdom och lidande. Dahlberg & Segesten (2010, ss. 126-130) menar 

att livsvärldsteorin är nödvändig för att uppmärksamma patienter och deras närstående. 

Genom ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människans vardag samt dess dagliga 

tillvaro. Detta genom att se, förstå, beskriva och analysera världen som den upplevs och 

erfars (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-130). En människas livsvärld är den 

verklighet som levs och den tas oftast för givet. En människas livsvärld är den levda 

världen med känslor och upplevelser som finns i vardagen. Det är genom livsvärlden 

människan söker mening och sammanhang i vardagen och livsvärlden finns med en 

människa så länge man är i livet. Den har sin utgångspunkt i patientperspektivet och 
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lutar sig mot vårdvetenskapen. Vårdvetenskapen menar att vården ska ha fokus på 

patientens värld, där hälsa, sjukdom och lidande påverkar patienten i dess sammanhang 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 127). 

 

Lidande 

Lidande beskrivs utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som en inre process. En 

upplevelse av att tappa kontrollen över sig själv som en hel person. Detta uppstår ofta 

då en person får en diagnos eller skada vilket leder till att personen måste sammanföras 

med situationen och utifrån den genomgå livsförändringar (Wiklund 2003, s. 97). 

Vårdvetenskapen beskriver tre olika sorters lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Lidande i relation till brister i överrapportering kan komma att bli ett 

vårdlidande för patienten då information uteblir i överrapporteringen och patienten 

kanske inte får den vård och behandling som den är i behov av. Wiklund (2003, s. 105) 

beskriver vårdlidande som en felaktig eller utebliven vård som kan leda till att sjukdom 

eller de problem patienten har förvärras. Dahlberg & Segesten (2010, s. 212) beskriver 

vårdlidande som ett omedvetet handlande av vårdpersonalen som kan bero på bristande 

kunskap. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vårdandet inom ambulanssjukvården kan förstås utifrån dels ett medicinsk och dels ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Överrapportering till mottagande sjuksköterska på 

akutmottagningen ingår som en del av ambulanspersonalens dagliga arbete och är en 

komplex uppgift. Vårdvetenskapen menar att vården skall utgå ifrån patientens livsvärld 

och unika situation samt främja hälsa och välbefinnande. Ambulanspersonalen får 

möjligheten till att ta del av en unik inblick i patientens liv och sociala sammanhang. 

Detta kan vara betydelsefull information som aldrig kommer fram till mottagande enhet 

med risk att minska den holistiska bilden av patienten. Brister i överrapporteringen kan 

innebära att patientsäkerheten hotas. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv kan missad 

information eller information som försvinner i en överrapportering leda till vårdskador 

och hota patientens upplevelse av hälsa samt orsaka ett ökat lidande för patienten. 

Etiska utgångspunkter som är viktiga inom vårdandet har sin grund i patientens 

autonomi och patienten som är i fokus samt att vara lyhörd för den enskilde patientens 

behov. Idag finns det sparsamt med forskning avseende överrapporteringen från 

ambulanspersonalen till mottagande sjuksköterska på akutmottagningen. Samtidigt visar 

tidigare forskning på att en god överrapportering är av vikt för bibehålla patientsäkerhet 

och vårdkvalitet. Således är det av vikt att studera vilken information som anses vara 

betydelsefull och som lämnas till mottagande enhet samt vilka faktorer som påverkar en 

överrapporteringssituation. Detta för att främja hälsa och skapa förutsättningar för ett 

gott vårdande. 

 

 

 

 



 8 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva överrapportering från ambulanspersonalen till 

mottagande sjuksköterska på akutmottagning. 

Frågeställningar:  

 Vilken information innehåller överrapporteringen från ambulanspersonal till 

akutmottagningen? 

 Vilka omgivande faktorer finns det som påverkar överrapporteringen? 

 

 

METOD 

Under metodavsnittet kommer studiens design, urval, datainsamling, dataanalys, 

förförståelse samt etiska överväganden att beskrivas. 

 

Design 

Designen på studien är gjord med en kvalitativ innehållsanalys av deltagande 

observationer och kvalitativa intervjuer med induktiv ansats. Deltagande observation 

som metod kan ge ett datamaterial med stort djup och variation där man kan få 

förståelse för mänskligt beteende i olika sociala situationer. Metoden är flexibel och kan 

med fördel kombineras med intervjuer (Carlsson 2012, s. 233). Intervju som 

datainsamlingsmetod är lämplig att använda för förståelse av fenomen, upplevelser eller 

situationer (Danielsson 2012, s. 173). Under senare år har både intervju och observation 

blivit betydelsefulla metoder för texter som analyseras med kvalitativ innehållsanalys 

(Danielsson 2012, s. 334). 

 

Urval 

Två verksamhetschefer tillfrågades om godkännande att genomföra studien inom ramen 

för deras verksamhet och en av dem godkände att studien genomfördes inom ramen för 

hens verksamhet. Studien är genomförd på en akutmottagning i västra Sverige. Urvalet 

bestod av 50 överrapporteringssituationer mellan ambulanspersonal och sjuksköterskor 

på akutmottagningen. Inklusionskriterier att deltaga i studien var att deltagarna på 

akutmottagningen var legitimerad sjuksköterska med eller utan specialistutbildning. 

Samtliga ambulanspersonal inkluderades. De överrapporteringssituationer som 

inkluderades och utgjorde resultatet var de som överrapporterades från 

ambulanspersonal till mottagande sjuksköterska. Situationer där patienten eller anhöriga 

var närvarande, överrapporteringar inne på akutrum eller patienter som direkt 

transporterades till annan enhet än akutmottagningen exkluderades.  

 

Urvalet gjordes slumpmässigt utifrån vilken sjuksköterska som var teamansvarig för 

arbetspasset samt vilken ambulansbesättning som anlände till akutmottagningen. 

Ambulanspersonalen tillfrågades om deltagande till studien då de anlände till 

akutmottagningen med patient. Sjuksköterskorna på akutmottagningen tillfrågades om 

deltagande vid arbetspassets början. Samtliga tillfrågade deltagare tackade ja till att 
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medverka i studien. Personalen på ambulansen som överrapporterade patienten hade 

arbetat mellan 3 år och 25 år på ambulansen, vilket gav ett snitt på 14 år. 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen som tog emot överrapporteringen hade arbetat 

på akutmottagningen mellan 6 månader och 11 år, vilket gav ett snitt på 3 år. 

 

Datainsamling 

Det gjordes observationer av överrapporteringssituationer där ett framarbetat 

observationsprotokoll följdes samt fältanteckningar fördes. Efter observationerna 

gjordes korta uppföljande intervjuer med mottagande sjuksköterska på 

akutmottagningen om deras upplevelse av informationsöverföringen och 

överrapporteringssituationen. Inför observationerna gjordes ett observationsprotokoll 

(bilaga 5) som var utarbetat för att observera vilken information som överrapporterades 

samt få ut så mycket som möjligt av observationerna och minska risken för distraktion 

hos observatörerna. Observationsprotokollet utarbetades från egna erfarenheter, 

RETTS-journalen och utifrån studiens syfte diskuterades det fram vilka punkter 

observationsprotokollet skulle innehålla. Observationsprotokollet användes också för att 

säkerställa att datainsamlingen var samstämmig och att all information relaterat till 

syftet registrerades. Observationsprotokollet testades före datainsamlingen startade för 

att kontrollera att det var relevant och modifierades något därefter för att bättre svara på 

syftet för studien. En observationsstudie kräver god planering och framförhållning men 

fungerar bra som metod även inom mindre skalor och tidsbegränsade projekt (Carlsson 

2017, s. 196).  

  

En intervjuguide med semistrukturerade frågor utarbetades utifrån studiens syfte. 

Många gånger börjar den kvalitativa forskningsintervjun med så kallade ostrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. Metoden är flexibel då förberedda frågor är få och kan 

vara bra då forskaren inte har en klar bild av av vad de vill fråga om eller vad de inte 

vet. När forskaren vet vad de vill fråga men inte kan förutsäga svaren och intervjuar 

individuella deltagare med mål och mening betecknas intervjuerna som 

semistrukturerade (Polit & Beck 2017, ss. 509-511). Vid en semistrukturerad intervju är 

det vanligt med en förberedd intervjuguide som påminner om vilka teman vi samla in 

data om (Malterud 2014, s.153). 

  

Författarna befann sig på akutmottagningen under totalt 12 dagar i februari 2018 mellan 

klockan 08-21. Datainsamlingen avslutades när förutbestämt antal 

överrapporteringstillfällen uppnåtts. Datainsamlingen skedde genom observationer av 

överrapporteringssituationer där det framarbetade observationsprotokollet (bilaga 5) 

följdes. De 50 stycken överrapporteringssituationerna varade mellan 10 sekunder och 5 

minuter, totalt med ett snitt på 2 minuter och 47 sekunder. Observatörerna placerade sig 

på ett sätt så att de ej skulle störa eller påverka överrapporteringen. Innehållet i 

överrapporteringen tolkades och kryssades i observationsprotokollet. Samtidigt fördes 

fältanteckningar över överrapporteringssituationen. Deltagande observation innebär att 

informanterna hade kännedom om studien och visste att studien genomfördes men att 

forskaren inte deltar aktivt i några överrapporteringssituationer (Carlsson 2017, s. 196).   

 

Efter observationerna genomfördes korta intervjuer med mottagande sjuksköterska på 

akutmottagningen där frågorna på det framarbetade intervjuguiden följdes. Intervjuerna 
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transkriberades därefter vilket innebär att de skrevs ner ordagrant i text för att korrekt 

och giltigt återspegla intervjusituationen (Danielsson 2017, ss. 291-295). Intervjuerna 

varade mellan 1 minut och 30 sekunder till 5 minuter och 15 sekunder. 

 

Dataanalys 

Det första steget i dataanalysen är generellt att det transkriberade intervjumaterialet 

lästes igenom i sin helhet flera gånger för att få ett helhetsintryck och finna mening och 

förståelse (Danielsson 2017, s. 291-295). Därefter identifierades meningsbärande 

enheter som kondenderades och sedan kodades. Dessa koder sorterades och formades 

därefter i domäner och kategorier (tabell 2). Syftet med att skapa domäner och 

kategorier är att tillhandahålla ett sätt att beskriva fenomenet, öka förståelsen och skapa 

kunskap. Studiens syfte hölls hela tiden i åtanke vid analysen. Fältanteckningarna och 

observationsprotokollen lästes igenom flera gånger för att finna mening och förståelse. 

Utifrån de ikryssade observationsprotokollen kvantifierades datan och räknades samman 

hur många gånger varje information överfördes i överrapporteringen. Därefter kodades 

och identifierades innehållet och formades till de två domänerna. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Domän Intervju Meningsbärande 

enhet 

Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Kategori 

Information i 

överrapporteringen 

 J02 Det fanns ju ett 

uppenbart 

problem och han 

är frisk sedan 

tidigare så jag 

tycker att jag fick 

den 

informationen 

som jag behövde. 

Uppenbar 

sökorsak gav 

tillräckligt med 

information. 

Tillräcklig 

information 

Kort och 

saklig 

information 

Faktorer som 

påverkar 

överrapporterings-

situationen 

 J02 Jag tyckte den 

var bra, nu var 

ju inte jag den 

personen som 

hon sökte i 

första hand så 

det fick bli jag 

men det kändes 

helt okej. 

Överrapportering 

till någon annan 

sjuksköterska än 

patientansvarig. 

Fel person Påverkad 

patientsäkerhet 

 

Förförståelse 

Förförståelse är en förståelse som vi människor bär med oss och den ligger till grund för 

hur vi upplever och tolkar vår omgivning. Detta innebär att vi människor inte kan vara 

helt objektiva i vårt förhållande med tillvaron. Människan har ett samspel med 

omvärlden och har utifrån det förväntningar och erfarenheter på vad som ska hända 
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både nu och i framtiden. Detta medför hur vi tänker, känner och handlar i olika 

situationer (Wiklund 2006, s. 52). Inom kvalitativ forskning är det av stor vikt att 

forskarna är medvetna om sin förförståelse. Priebe & Landström (2012, s. 45) beskriver 

att redan innan en forskare påbörjar en studie så besitter hen redan en hel del kunskap. 

Det handlar om egna värderingar och tidigare erfarenheter. Forskarna bör reflektera 

över sin egen förförståelse innan ett kvalitativt forskningsarbete påbörjas. Då stärks 

studiens trovärdighet. Vid tolkning av studiens resultat bör forskarna vara så objektiva 

och ärliga som möjligt i sin tolkning.  Inom forskningen kan förförståelsen både vara ett 

hinder men även en tillgång för att skapa en ny förståelse (Priebe & Landström 2012, ss. 

45-46). Båda författarna i denna studie hade sedan tidigare erfarenhet av både 

akutmottagning och ambulanssjukvård. Denna erfarenhet innebar att författarna har en 

viss förförståelse med sig in i studien då den påbörjades. Initialt i studien samtalade 

författarna om sin egen förförståelse. Under studiens gång återkom författarna periodvis 

till förförståelsen för att göra den medveten och därmed lägga den åt sidan. 

 

Etiska överväganden 

I Sverige regleras forskningsetik framförallt av lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). Enligt etikprövningslagen måste viss forskning 

prövas i en etikprövningsnämnd (Kjellström 2017, ss. 60-61) men generellt behöver 

studier som genomförs som högskolestudier på grund- eller avancerad nivå inte 

etikprövas, dock har studenten alltid ett ansvar att göra forskningsetiska överväganden i 

sin studie. Forskningsetik motiveras med att den bidrar till att skydda de personer som 

medverkar i studier (Kjellström 2017, s. 57). Examensarbetets risker på individnivå 

bedöms som små. Nyttan med arbetet är att det kan leda till ny kunskap av betydelse för 

den akuta patientsäkerhet och vårdkvalitet. Studien genomförs inom ramen för 

specialistsjuksköteskeutbildningen inom ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. 

Fokus för studien är inte den enskilda patienten utan den informationsöverföring som 

sker mellan ambulanspersonal och mottagande enhet.   

  

Skriftligt tillstånd att genomföra studien inhämtades från verksamhetschefen vid berörd 

klinik (bilaga 2). Ett informationsmail och samtyckesformulär skickades via mail och 

efter chefens godkännande kontaktades biträdande avdelningschef. Information 

mailades ut till samtliga sjuksköterskor på akutmottagningen att en observationsstudie 

skulle genomföras. Ambulanspersonalen delgavs muntlig och skriftlig information om 

studien vid ankomst till akutmottagningen och tillfrågades samtidigt om deltagande. 

Samtliga deltagare i studien fick information muntligt och skriftlig om att deltagandet 

var frivilligt och fanns möjlighet att när som helst avbryta medverkan utan vidare 

förklaring. Deltagarna fick därefter fylla i ett samtyckesformulär om att deltaga i 

studien. 

 

Ett särskilt viktigt förfarande för att skydda deltagarna i studien var att de fick delge sitt 

informerade samtycke. Det innebar att deltagarna fick information om forskningen och 

sin medverkan, att de förstod informationen och hade förmåga att samtycka till eller 

avstå deltagandet helt frivilligt (Polit & Beck 2017, s. 143). Frivilligheten innebar att 

deltagarna hade rätt att välja att vara med men också rätt att avbryta sin medverkan utan 

att behöva motivera sitt beslut. Det har inte förekommit och får inte förekomma några 

lockelser, hot eller tvång till att medverka i studien (Kjellström 2017, s. 71). I 
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informationsbrevet till deltagarna beskrevs den övergripande planen och syftet med 

studien. Vidare innehöll informationsbrevet beskrivning av metoder som var tänkta att 

användas och vilka risker och fördelar som studien kunde medföra. Vem som var 

ansvarig för studien och vilken högskola författarna var verksamma vid framkom också. 

Det beskrevs tydligt att deltagandet var frivilligt och deltagaren hade rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan (Polit & Beck 2017, s. 144). 

 

Alla uppgifter om studien och deltagarna behandlades varsamt och konfidentiellt och 

varken person, avdelning eller sjukhus kunde identifieras. Citat från intervjuerna 

redovisas men dessa avidentifierades och kunde ej kopplas till någon enskild person. 

Deltagarna som medverkade i studien erhöll ett löfte om konfidentialitet. 

Konfidentialitet handlar om skydda deltagarna så att inte obehöriga får ta del av 

känsliga uppgifter eller insamlad data. Det handlar också om hur insamlad data förvaras 

under och efter studien men också hur det redovisas så det inte blir möjlig att kunna 

identifiera vem som har medverkat i studien (Kjellström 2017, s. 73). 

 

 

RESULTAT 

Utifrån syftet och frågeställningarna formulerades två domäner, information i 

överrapporteringen och faktorer som påverkar överrapporteringssituationen. Tre 

respektive fyra kategorier framträdde de olika domänerna. En översiktstabell över 

domäner och kategorier presenteras i (tabell 2). Resultatet förstärks och beskrivs med 

citat från intervjuerna och diagram i form av frekvenstabeller från observationerna. 

Staplarna i frekvenstabellerna presenterar antalet gånger som information har överförts 

av totalt 50 observationer.  

 

Tabell 2: Domäner och kategorier 

Domän Information i 

överrapporteringen 

Faktorer som påverkar 

överrapporteringssituationen 

Kategorier Kort och saklig information 

Bristfällig information 

Information från olika källor 

Utmanande arbetsmiljö 

Hotad sekretess 

Påverkad patientsäkerhet 

Personliga egenskaper 

 

Information i överrapporteringen 

Under denna domän framkom följande kategorier, Kort och saklig information, 

Bristfällig information och Information från olika källor. 

 

Kort och saklig information 

I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde att de oftast 

fick tillräckligt med information i överrapporteringen från ambulanspersonalen. Detta 

tillsammans med en tydlig struktur låg till grund för en bra informationsöverföring i 

överrapporteringen. Överrapporteringen beskrevs också som bra när den hölls 
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kortfattad. Informationen som lämnades beskrevs som tillräcklig för att 

sjuksköterskorna säkert skulle kunna utföra sin fortsatta vård av patienten. Samtidigt 

beskrevs informationsinnehållet som beroende på var i vårdskedet informationen 

förmedlades samt vilken sökorsak som patienten hade. När patienten sökte för en enkel 

och tydlig sökorsak ansåg sjuksköterskorna att de fick tillräckligt med information i 

överrapporteringen av patienten. Rapporten hölls då kortfattad och relevant information 

överfördes.  

 

 
Figur 1. Resultat för medicinskt innehåll överrapporteringen avseende kön, ålder, 

sökorsak, symtom och sekretess. 

 

Vid överlämningssituationerna observerades innehållet i den information som 

ambulanspersonalen rapporterade till mottagande sjuksköterska. Information som 

överfördes i nästan samtliga överrapporteringar var patientens kön och ålder samt vad 

patienten hade för sökorsak och symtom.  Mycket sällan nämndes om patienten önskade 

sekretess eller ej. 

 

 
Figur 2. Resultat för medicinskt innehåll överrapporteringen avseende tidigare 

sjukdomar, mediciner, allergier, smitta. 
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I hög utsträckning överfördes även information om patientens hälsohistoria och 

medicinering i överrapporteringen. Medicinsk information som överfördes i mindre 

omfattning var om patientens eventuella allergier eller smittor. Samtidigt beskriver de 

mottagande sjuksköterskorna att de i första skedet enbart önskade en kort och saklig 

rapport. Dock uttryckte sjuksköterskorna att de senare under vårdtiden kunde vara i 

behov av ytterligare information och då behövde komplettera uppgifterna om patienten 

med hjälp av andra källor. 

 

“Det var inte så mycket annat med patienten. Det var ju en ganska enkel rapport. Det 

fanns ju ett uppenbart problem och han är frisk sedan tidigare. Så jag tycker att jag fick 

den informationen som jag behövde” 

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen uppgav att de var nöjda och trygga med 

överrapporteringen från vissa specifika personer från ambulansen. Detta beskrevs som 

att ambulanspersonalen ger saklig och informativ överrapportering utan onödig 

information och prat som inte hör till rapporten. 

 

 
Figur 3. Resultat för medicinskt innehåll överrapporteringen avseende Vitala 

parametrar vid ankomst och avlämning, bedömning enligt ABCDE, samt EKG taget och 

tolkat. 

 

Vitala parametrar och status enligt ABCDE överrapporterades i hög utsträckning och 

ansågs vara viktig information enligt mottagande sjuksköterska. Det beskrevs även i 

intervjuerna att överrapporteringen kompletterades med en väl ifylld RETTS journal där 

samtliga fält i journalen var ifyllda. Dessa fält innehåller information om vitala 

parametrar och även en kort beskrivning av patientens sökorsak, tidigare sjukdomar, 

smittor, allergier samt läkemedel som administrerats under vårdtillfället i ambulansen. 

Dock beskrevs att inte all ambulanspersonal var lika noggranna och informativa i 

överrapporteringarna. Detta är något som styrks även av observationerna som visar att 

viktig information ibland missas och  det framkom en stor skillnad på de olika muntliga 

överrapporteringarna. 
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“Hon ger så bra rapport också, alltid så noggrann och strukturerad, hon missar aldrig 

någonting tror jag. Hon är saklig och informativ, inte massa onödig information.” 

 

I hög utsträckning innehöll den muntliga överrapporteringen information om patientens 

prioriteringsutfall enligt ESS (emergency symptoms and signs) och vitala parametrar, se 

(figur 4).  

 

 
Figur 4. Resultat för medicinskt innehåll överrapporteringen avseende bedömd ESS, 

ESS utfall och färg samt vitalparametrar färg. 

 

Bristfällig information 

I intervjuerna framkom att det fanns situationer då information var otillräcklig. Därtill 

att väsentlig information av betydelse för den fortsatta vården saknas. Sjuksköterskorna 

beskrev att ambulanspersonalen sitter på mycket information som inte alltid förmedlas. 

 I ett mindre antal (n=5) av överrapporteringar nämndes patientens fallrisk, trycksårsrisk 

och nutritionsstatus. 

 

 
Figur 5. Resultat för omvårdnadens innehåll i överrapporteringen avseende 

nutritionstatus, fallrisk och trycksårsrisk.  
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Ambulanspersonalen ser mycket på plats där patienten hämtas, men att detta är 

information som inte alltid delges till sjuksköterskan på akutmottagningen. I 

observationerna framkom att i en väldigt liten utsträckning nämns information om 

patientens sociala situation, omvårdnadsbehov, hjälpmedel och hur tillgängligheten i 

hemmet ser ut med hiss och trappor samt hur patienten kom ut från hämtplats (Figur 5). 

Därtill upplevde sjuksköterskorna på akutmottagningen att de ibland saknade den 

informationen om patienten, vilket också beskrevs kunde ha stor betydelse för den 

fortsatta vården.  

 

 
Figur 6. Resultat för omvårdnadens innehåll i överrapporteringen avseende socialt, 

hämtplats, hur patient kom ut från hämtplatsen, omvårdnadsbehov, trappor, hjälpmedel 

och hiss.  

 

Information som förekom i mindre utsträckning var information som relaterar till 

patientens omvårdnadsbehov, sociala status samt hemsituation. Vid knappt hälften av 

samtliga överrapporteringssituationer beskrivs patientens hemsituation och om anhöriga 

var på plats eller om de blivit informerade om att patienten har åkt till sjukhus. 

 

 
Figur 7. Resultat för omvårdnadens innehåll överrapporteringen avseende anhöriga 

informerade, anhöriga på plats och hemsituation.  
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Mottagande sjuksköterskor beskriver att vid otillräckliga rapporter ställer de frågor för 

att komplettera den informationen. I observationerna framkommer att det finns 

möjligheter till att ställa frågor under och efter överrapporteringen. Sjuksköterskorna på 

akuten beskriver att de ofta brukar komplettera den muntliga rapporten med att ställa 

frågor om det är någonting de undrar över eller saknar information om. På det sättet blir 

rapporten komplett. 

 

“Hon sa det som jag tyckte var relevant, alltså det jag behöver veta just nu. Är det 

någonting jag undrar över så brukar jag ju fråga.” 

  

Vidare framkom i intervjuerna att det ibland var otillräcklig information om vilken 

medicinsk behandling som utförts samt resultatet på behandlingen. I observationerna ses 

att ungefär hälften av överrapporteringarna innehåller information om infarter, vilken 

behandling som givits och nästan lika många beskriver effekten av behandlingen (figur 

8). 

 

 
Figur 8. Resultat för medicinskt innehåll i överrapporteringen avseende smärta, 

infarter, givna läkemedel samt effekt av givna läkemedel.  

 

I nästan samtliga överrapporteringssituationer har ambulanspersonalen överrapporterat 

om patienten har smärta eller inte. I ungefär hälften av alla observerade 

överrrapporteringar förmedlades information om givna läkemedel, och i knappt hälften 

information om dessa läkemedels effekter.  

 

Information från olika källor 

Det framkom att den muntliga rapporten inte var tillräckligt utförligt för att säkert kunna 

utföra den fortsatta vården och kompletterades med information från andra källor. 

Därför inhämtades ytterligare information om patienten från bland annat den skriftliga 

rapporten, remisser och SAMSA som är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen 

mellan sjukhus, primärvård och kommun vid samordnad vård- och omsorgsplanering. 

Även anhöriga och tidigare journaler kunde bidra med viktig information om patienten.  

 



 18 

“Jag kan ju fråga maken om jag undrar något mera sen. Och så har vi ju SAMSA från 

hemsjukvården också. Dom brukar skriva bra.” 
 

Samtidigt kan överrapporteringen från ambulanspersonal innehålla information som inte 

alltid överensstämmer med informationen från patient, anhöriga eller skriftlig remiss 

från annan vårdinrättning. Detta medförde en förvirring och osäkerhet hos mottagande 

sjuksköterska. Där poängterade mottagande sjuksköterska att de alltid gick efter vad 

som stod på den skriftliga remissen då en skriven remiss från läkare aldrig får ändras 

eller ställas om till annan mottagande enhet. Även i de fall där informationen från 

patienten och anhöriga inte överensstämmer med ambulanspersonalens rapport så 

beaktar mottagande sjuksköterska i första hand vad patient och anhöriga säger. De kan 

fråga patienten och anhöriga om informationen som kommer från ambulanspersonalen 

och på så vis skapa sig en helhet.  

 

Sjuksköterskorna på akuten inhämtar i många fall information om patienten i senare 

skede genom att exempelvis prata med anhöriga. Detta kan vara information som 

ambulanspersonalen besitter men som kan verka icke relevant i det initiala skedet. 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen tycker det är värdefullt att inhämta information 

från anhöriga. Samtidigt beskrivs det vara skillnad på om patienten är ung och kan tala 

för sig eller om den är äldre och med en upplevd kognitiv svikt.  

 

Sjuksköterskorna på akuten anser att den skriftliga dokumentationen är värdefull och är 

ett bra komplement till den muntliga rapporten. De anser att då journalen är väl ifylld så 

går rapporten att läsa sig till ifall den muntliga rapporten uteblir.  

 

“Men dokumentationen finns ju ändå här och den ser väl ifylld ut. Så att jag kan ju läsa 

mig till detta själv nu. Så det känns ju ändå som att patienten kommer att få den vården 

som den behöver fast att denna överrapporteringssituationen inte var optimal kanske.” 

 

Faktorer som påverkar överrapporteringssituationen 

Under denna domän framkom följande kategorier: Utmanande arbetsmiljö, Personliga 

egenskaper, Hotad sekretess och Påverkad patientsäkerhet. 

 

Utmanande arbetsmiljö 

Det var tydligt i både intervjuerna och observationerna att 

överrapporteringssituationerna påverkades av hur arbetsmiljön såg ut. En lugn 

arbetsmiljö främjade överrapporteringen och en stressig miljö påverkade 

överrapporteringen negativt. Det var problematiskt att inte aktivt kunna lyssna på 

information som gavs av ambulanspersonal på grund av störande omgivningsfaktorer. 

Samtidigt fanns en rutin på akutmottagningen att överrapporteringen skall ske ostört 

med stängd dörr men trots detta skedde den ibland på annan plats. Målet är att 

överrapporteringen skall ske till patientansvarig sjuksköterska i teamrummet i lugn och 

ro. I teamrummet sitter den patientansvarig sjuksköterska och undersköterska som 

tillhör teamet. Där befinner sig även akutläkare och specialistläkare. Möjligheten till att 

avlägga rapport i lugn och ro var dock begränsade då rummet delades med flera 
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medarbetare. Detta kunde leda till att möjligheterna för en bra överrapportering 

försvårades. 

 

“Den var lugn. Nu var det ju ännu bättre än vad det brukar vara. Ibland är det ju öppen 

dörr och många läkare som springer fram och tillbaka men nu var det ju väldigt bra 

tajming, vi satt ju här lugnt och stilla så det kändes väldigt bra den här gången.” 

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen beskriver i intervjuerna att att de har ett 

helhetsansvar för patienten som innebär många arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter 

kan behövas avbrytas för att ta emot en överrapportering från ambulanspersonalen. Det 

kunde beskrivas som svårt att fokusera på informationsinnehållet i överrapporteringen 

vilket kunde påverka den fortsatta vården av patienten. Det var inte bara pågående 

arbetsuppgifter som fick avbrytas för att ta emot rapport. Det förekommer ofta flera 

avbrott under själva överrapporteringssituationen. Avbrott i överrapporteringen är något 

som sjuksköterskorna på akuten tycker tillhör den vardagliga 

överrapporteringssituationen, vilket även har iakttagits i observationerna. Av (n=50) st 

överrapporteringssituationer var det (n=23) stycken där det förekom ett eller flera 

avbrott (figur 9). 

 

 
Figur 9. Resultat för antal överrapporteringar med respektive utan avbrott.  

 

Avbrotten kunde vara telefoner som ringer, kollegor som avbryter och ställer frågor, 

uppgifter med andra patienter eller nytt larm för ambulansen så de behöver åka iväg 

fort.  Det var vanligt att övrig personal på akutmottagningen inte väntar på att rapporten 

skall bli färdig utan bara avbröt mitt under överrapporteringen. Det beskrevs som 

störande och inte optimalt för överrapporteringen att bli avbruten hela tiden. Det blev 

svårt att koncentrera sig och att ta till sig det som sägs under rapporten. 

 

Totalt (n=53) avbrott på (n=23) överrapporteringssituationer ger ett snitt på (n=2,3) 

avbrott per överrapportering. Det sågs även i observationerna att patienter och deras 

anhöriga var en orsak till avbrott. Vid ett fåtal observationer fick ambulanspersonalen 

ett nytt larm innan de hunnit rapportera över patienten vilket ledde till avbrott i 

överrapporteringen.  
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Figur 10. Resultat för orsak till avbrott i överrapporteringen.  

 

Därtill blir informationen i överrapporteringen bristande när ambulanspersonalen blir 

avbrutna av nya larm. Ambulanspersonal kunde bli avbrutna i sin överrapportering om 

de fick ett akut uppdrag från SOS-alarm. Att inte hinna rapportera klart bidrog till 

bristfällig rapport. Viktig information kunde missas, vilket också ansågs hota 

patientsäker vård. I dessa fall beskriver sjuksköterskan på akutmottagningen att de 

ibland fick dra ut information från ambulanspersonalen samtidigt som de får RETTS-

journalen inslängt hos sig.  

 

“Han får larm och behöver åka så han hinner inte lämna över så jag får egentligen 

bara veta när jag ser vad som står på den här (retts journalen) Det här är ju en äldre 

person som jag hade velat ha mycket mer bakomliggande information om men det 

hanns inte riktigt med, med tanke på att han fick larm.” 

 

Det framgick att en lugn miljö främjade överrapporteringen. Den optimala 

överrapporteringssituationen var då den kunde ske utan avbrott med endast 

patientansvarig sjuksköterska närvarande. Det gjorde att sjuksköterskorna kände sig 

nöjda och kunde fokusera på rapportens innehåll, vilket bidrog till att den fortsatta 

vården blev tryggare och säkrare för den aktuella patienten. 

 

Personliga egenskaper 

Vissa ambulanspersonal beskrevs som väldigt duktiga som inte missar något vilket gör 

att de mottagande sjuksköterskorna blir trygga med deras överrapportering. Detta 

beskrevs också som att de och litade på deras bedömningar och att de inte missar någon 

information om patienten. Dessa personer är noggranna och rapporterar strukturellt 

vilket uppskattas av sjuksköterskorna på akuten. 

 

Det beskrevs även att kvaliteten på överrapporteringarna var personbundna och var 

beroende på vem som rapporterade samt att olika ambulanspersonal ger olika bra 

överrapportering. Ambulanspersonalen beskrevs många gånger som duktiga på att 

överrapportera patienter men de mottagande sjuksköterskorna beskrev också att det 

fanns en stor variation avseende kunskap och engagemang hos ambulanspersonalen. 
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Detta medförde att rapporterna kunde innehålla bristfällig information vilket beskrevs 

som en orsak till frustration. Detta beskrevs som en orsak till att överrapporteringen 

blev opålitlig och att det skapades en oro för att patienten hade felbehandlats före 

ankomst till akutmottagningen. Därtill saknades eller skapades ingen helhetsbild kring 

patientens hälsotillstånd.   

 

Relationen mellan vårdpersonalen kunde påverka överrapporteringen negativt. När den 

professionella relationen övergick till ett personligare plan kunde det innebära att 

rapporten inte blev lika noggrann och det fanns risk att rapporten svävade iväg och 

saknade struktur.  

 

“Det blir lite slappt. Det har blivit det de sista gångerna. Faktiskt, men det är för att 

man blir för mycket kompis.” 

 

Hotad sekretess 

Det var inte alltid överrapporteringen skedde bakom stängda dörrar. I vissa fall skedde 

den i korridoren där det vistas anhöriga och patienter. Det fanns en risk att obehöriga 

fick ta del av känslig information och patientsekretessen hotades. Plats för 

överrapporteringen skedde på medicinexpeditionen (n=25), kirurgexpeditionen (n=19) t 

och i korridoren vid (n=6), se (figur 11). 

 

“Nä det är inte bra att ha rapporten här ute. Fortfarande både anhöriga och patienter i 

korridoren som kan höra. Det är inte bra för sekretessen. Även om man försöker prata 

tyst så vet man att de inte har så mycket annat att göra än försöka lyssna på vad vi 

pratar om.”  

 

Sjuksköterskorna var måna om patientens sekretess och valde då att inte ta emot 

rapporten ute i korridoren utan förflyttade sig till teamrummet om det fanns möjlighet. 

Flera uppgav att de tyckte det hade blivit bättre överrapporteringar sedan rutinen om att 

ha den i teamrummet infördes, det blev större möjlighet till avskildhet och kunna 

tillgodose sekretessen.  

 

 
Figur 11. Resultat för plats för överrapporteringen. 
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Påverkad patientsäkerhet 

Ibland får överrapporteringen från ambulanspersonalen ske till annan ledig 

sjuksköterska på akuten, då den ansvariga sjuksköterskan är upptagen med andra 

uppgifter. Detta kunde bli samordnaren som är den sjuksköterskan som också har ett 

övergripande ansvar över planeringen och flödet på akutmottagningen. Samordnaren får 

sedan i sin tur överrapportera patienten till patientansvarig sjuksköterska då hon är ledig 

och kan ta emot en ny patient.  

 
“Nu är det ju inte jag som kommer ta hand om patienten. Utan jag tog ju bara rapporten så 

länge för PAS på medicin var upptagen. Så jag ska ju rapportera vidare patienten till henne så 

snart hon är tillbaka.”  
 

Vidare beskrev sjuksköterskorna på akutmottagningen att det kunde vara svårt att 

fokusera på vad som sades i överrapporteringen när de samtidigt hade många andra 

uppgifter och patienter att ansvara över. Detta beskrevs ohållbart och som ett hot mot 

patientsäkerheten. När koncentrationen försämras kunde det bidra till att viktig 

information om patienten inte tillvaratogs. 

 

“Just nu känner jag att jag tänker på annat hela tiden om vad jag ska göra härnäst så 

jag kan inte riktigt ta till mig informationen när ambulanserna kommer med tre 

minuters mellanrum. Det är jättestressigt, det här är ju inte hållbart att jobba såhär. 

Det är inte patientsäkert” 

 

 

DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet inleds med diskussion av studiens metod och därefter följer en 

diskussion av studiens resultat och avslutas med en diskussion kring hållbar utveckling. 

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa observationer och intervjuer och en 

kvalitativ innehållsanalys gjordes där vi valde att kvantifiera vissa bitar av innehållet. 

Danielsson (2012, s. 331) menar att i en kvalitativ innehållsanalys kan vissa delar av 

innehållet kvantifieras. Metoden antogs vara bra för att på ett tydligt och enkelt sätt 

presentera resultatet för läsarna. Att använda observationer för att få en uppfattning av 

en händelse i realtid bedömdes vara en lämplig metod för att samla in data som svarade 

mot syftet. Fördelen med direkta observationer är att kunna förstå och iaktta företeelser i 

dess naturliga miljö. En nackdel kan vara att det finns en risk för felaktiga antaganden 

och tolkningar. När människor vet att de observeras finns också en risk för att deras 

beteende påverkas och anpassar sitt beteende efter vad de tror observatören förväntar sig 

av dem (Polit & Beck 2010, ss. 283-284). Den insamlade datan i studien är analyserat 

genom en kvalitativ innehållsanalys som den beskrivs enligt Danielsson (2012, ss. 330-

343). Resultat från en studie med kvalitativ innehållsanalys kan inte generaliseras men 

väl vara överförbar till liknande kontext som avser grupper eller situationer (Danielsson 

2017, s. 297). 
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Då två akutmottagningar var tillfrågade men enbart en av dem tackade ja till att delta i 

studien blev studien något begränsad. Det hade varit önskvärt att kunna erhålla variation 

i data avseende stor respektive liten akutmottagning. Istället har vi enbart en liten 

akutmottagning där observationerna och intervjuerna genomfördes vilket gör att 

överförbarhet och generalisering av resultatet kan ses som begränsande. En styrka var 

att intervjuerna gjordes direkt i anslutning till överrapporteringen, sjuksköterskan hade 

då situationen färsk i huvudet. En nackdel att göra intervjuerna under arbetstid var att 

sjuksköterskan ibland upplevdes stressad och egentligen inte hade tid för uppföljande 

intervju. Det hände att samma sjuksköterska intervjuades och observerades flera gånger 

under datainsamlingen vilket gjorde att innehållet i intervjerna kunde bli upprepade. 

Allt eftersom fler intervjuer genomfördes desto bekvämare blev rollen som intervjuare. 

Intervjun utgick ifrån färdigformulerade frågor som var öppna och neutrala. Däremot 

uppkom följdfrågor under intervjun baserade och beroende på informanternas svar. 

Detta var inte planerat utan förförståelsen skulle kunna ha bidragit till att svaren fick en 

djupare förståelse men fanns också en risk att de vinklades vilket i sin tur kan ha lett till 

att studien trovärdighet reducerades. 

 

Att det genomfördes en pilotstudie kan ses som en styrka då observationsprotokollet 

formulerades för att bli mer relevant. De första observationerna kunde upplevas som 

svåra. Det var svårt att hinna ta in information och samtidigt dokumentera detta samt 

föra fältanteckningar. Allt eftersom blev det lättare att följa observationsprotokollet, 

föra fältanteckningar och samtidigt ta del av innehållet i överrapporteringen. Detta tros 

ej ha någon inverkan på resultatet. Trovärdigheten i observationerna kan minska med 

endast en observatör då det finns risk att innehållet i informationen tolkas olika. Genom 

att dataanalysen därefter genomfördes tillsammans reducerades denna risk.   

 

Under observationerna kunde det ibland var svårt att vara objektiv. Detta kunde bero på 

att båda författarna har en bakgrund med arbete på akutmottagning samt i ambulansen. 

Detta innebar att forskarna går in i studien med en viss förförståelse. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012, ss. 196-197) beskriver att förförståelsen är den bild som 

forskaren har om det fenomen som ska studeras. Det innebär att forskarens tidigare 

erfarenheter och teoretiska kunskaper har en stor betydelse men behöver inte alltid vara 

negativ. Genom att utnyttja sin förförståelse kan nya vägar öppnas och en möjlighet att 

upptäcka ny kunskap som leder till en djupare förståelse av fenomenet som studeras 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197)  

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) beskriver att det kan ta tid för den som blir 

intervjuad att tala fritt om känslor inför en okänd person. Då en av författarna hade en 

god relation redan innan studiens början med informanterna upplevdes stämningen som 

bekväm. Detta medförde att informanten kunde känna sig avslappnad och därmed bidra 

med en personligare upplevelse vilket ökade trovärdigheten. Detta kan ha underlättat 

utförandet i intervjun samt även haft en positiv inverkan på resultatet. Samtliga 

intervjuer och observationer genomfördes med endast en observatör/intervjuare 

närvarande. Detta gjordes för att informanterna inte skulle känna sig utsatta eller i 

underläge. Då samtliga informanter intervjuades på arbetsplatsen under arbetstid vilket 

skulle kunna påverka trovärdigheten i resultatet eftersom störningsmoment fanns eller 

skulle kunna förekomma i form av utomstående personer som befinner sig i närheten. 

Detta skulle kunna ha lett till att inte informantens alla upplevelser framkom. Inga 



 24 

informanter valdes bort och inga informanter tackade nej till att deltaga i studien eller 

drog sig ur. 

 

I studien var informanternas erfarenhet inom ambulanssjukvården och akutmottagning 

varierande, från 6 månader till 25 år samt blandat män och kvinnor vilket beskrivs i 

Henricson & Billhult (2012, s.134) som en fördel för studien då det kan bidra till en 

större variation i informanterna berättelser. Däremot kunde intervjuerna och därmed 

studiens resultat påverkas genom att intervjupersonerna och informanterna var bekanta 

sedan tidigare då de tjänstgör i angränsande verksamheter. Det skulle kunna finnas 

skillnader i upplevelser eller informationsöverföring mellan män och kvinnor men 

studien medför för liten mängd data för att kunna dra dessa slutsatser. 

 

Att studien endast genomfördes på en mindre akutmottagning kunde medföra 

svårigheter att få en helhetsbild över andra verksamheter och hur deras överrapportering 

ser ut. Att 50 stycken överrapporteringssituationer valdes ut ansågs vara tillräckligt för 

den aktuella studien. Resultatet av studien skulle kunna överföras till andra liknande 

instanser, exempelvis andra akutmottagningar eller överrapporteringar till vårdcentral 

och “akuta direktspår”. Troligtvis är resultatet ej överförbart mellan vårdavdelningar där 

omvårdnadsperspektivet antagligen får ta en större del i överrapporteringen. Det kan 

anses intressant att jämföra denna studiens resultat med överrapporteringar som sker 

mellan vårdavdelningar för att se om helhetsbilden av patienten och 

omvårdnadsperspektivet framkommer tydligare. Troligtvis kan denna studiens resultat 

kunna påverka och vara betydande för liknande instanser i Sverige. 

 

Efter att observationerna och intervjuerna var genomförda transkriberades intervjuerna 

och samtligt material lästes igenom flera gånger. I nära anslutning till observationerna 

och intervjuerna diskuterades materialet för att inte gå miste om viktig information. 

Detta anses öka studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 170). 

Under analysarbetet användes meningsbärande enheter som sedan kodades vilket 

underlättade analysprocessen och gav en tydlig överblick av resultatet. Under 

analysprocessen framkom två domäner och flera kategorier vilket bildade grunden för 

resultatets struktur. Detta var första gången som författarna gjorde en kvalitativ 

innehållsanalys vilket kunde innebära en svaghet för studien då brist på erfarenhet 

fanns. Risken med detta var att trovärdigheten försvagades. I resultatet användes citat 

och figurer i presentationen för att stärka och tydliggöra informantens personliga 

upplevelser och den kvantifierade datan vilket kunde öka giltigheten för läsaren 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.198). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva överrapportering från ambulanspersonal till 

mottagande sjuksköterska på akutmottagning. Resultatet bygger på en kvalitativ 

innehållsanalys som samlats in via observationer samt intervjuer. I resultatet framkom 

två olika domäner där tre respektive fyra kategorier framträdde i de olika domänerna. 

 Resultatet diskuterades utifrån de två domänerna som framkom: “Information i 

överrapporteringen” och “Faktorer som påverkar överrapporteringssituationen”. 

Studiens teoretiska referensram utgår från hälsa och välbefinnande, livsvärld och 

lidande. 
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Information i överrapporteringen 

Under denna domän diskuteras resultatet utifrån de tre kategorierna som framkom: 

“Kort och saklig information”, “Bristfällig information”, “Information från olika 

källor”. 

 

Kort och saklig information 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna på akutmottagningen oftast var nöjda och fick 

tillräckligt med information i överrapporteringen för att säkert kunna utföra sin fortsatta 

vård. Beroende på vad patienten hade för sökorsak avgjorde vilken information 

sjuksköterskan på akutmottagningen ville ha. Det råder en samstämmighet att 

deltagarna i studien önskade att informationen i överrapporteringen skulle vara 

kortfattad, strukturerad och relevant.   

 

Tidigare forskning visar att en strukturerad och kortfattad överrapportering är att föredra 

för att minska risken att viktig information missas. Däremot beskrivs att 

överrapporteringen inte får vara allt för strukturerad då risk finns att patientens 

individuella behov sätts åt sidan och sjuksköterskan fokuserar mer på det rent 

medicinska (Bruce & Suserud 2005, Talbot & Bleetman 2007). Sjuksköterskan har ett 

helhetsansvar för omvårdnaden av patienten och skall tillgodose varje enskild patientens 

individuella behov och ta hänsyn till patientens livsvärld. Detta för att patienten ska 

uppnå en känsla av välbefinnande samt kunna uppleva hälsa trots sjukdom eller skada. 

Dahlberg & Segesten (2010, s. 80) beskriver att det kan vara svårt som patient att 

uppleva hälsa vid svår sjukdom eller skada. Men med god hjälp från professionella 

vårdare kan det vara möjligt för patienten att uppleva välbefinnande trots sjukdom. I 

resultatet framkom att det var viktigt att rapporten inte var alltför kortfattad utan det 

krävdes mer information för att kunna vårda patienten utifrån ett helhetsperspektiv. 

Dock önskade sjuksköterskorna på akuten ej denna informationen. Vad det berodde på 

var något som funderades över men fanns inget svar på i denna studien. 

 

Bristfällig information 

I resultatet framkom att informationen som ofta överrapporterades var den konkreta 

informationen: som sökorsak, hälsohistoria och vitalparametrar. Detta framkom i både 

observationerna och intervjuerna. Tidigare forskning har identifierat samma sorts 

information som konsekvent inkluderas i en överrapportering (Yong, Dent & Weiland 

2008). Vidare framkom att den abstrakta informationen, som patientens sociala situation 

och hur hämtplats såg ut sällan överrapporterades. Det kan antas att ambulanspersonalen 

har information om patientens sociala situation och livsvärld som kanske sällan 

förmedlas vidare. Dock är detta information av vikt då det är genom patientens livsvärld 

som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 127-128). I resultatet framkom att det var mycket sällan sjuksköterskorna 

saknade information om patientens sociala situation. Det sjuksköterskorna på 

akutmottagningen ofta ansågs som bristfällig information var när medicinsk information 

uteblev fastän att en legitimerad sjuksköterska har ett ansvar att se patienten som en 

helhet och att vårda hela människan. 
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Vidare framkom i intervjuerna att det ibland var otillräcklig information om vilken 

medicinsk behandling som utförts samt resultatet på behandlingen. I observationerna ses 

att ungefär hälften av överrapporteringarna innehåller information om vilken behandling 

som givits och nästan lika många beskriver effekten av behandlingen (figur 10). 

Tidigare forskning visar att det sällan överrapporteras vilken behandling en patient har 

fått samt resultatet av behandlingen (Iedema et al 2012) vilket skiljer sig från våra 

observationer då vi ser i vårt resultat att det ofta ingår i en överrapportering. 

 

Information från olika källor 

I resultatet framkom att den muntliga rapporten inte var tillräcklig. Då sjuksköterskorna 

på akutmottagningen saknade information i överrapporteringen kompletterades den med 

skriftlig information från retts journalen. Vidare framkom även att sjuksköterskorna på 

akutmottagningen inhämtade information från patient, anhöriga eller remiss, samsa och 

tidigare journaler. Detta utgjorde ett bra komplement till den muntliga rapporten ansåg 

sjuksköterskorna på akutmottagningen. Överrapporteringen har stor betydelse för 

omhändertagandet av patienten och brister i den kan ge allvarliga konsekvenser för 

efterföljande vård som avbrott av kontinuiteten av vården, olämplig och felaktig 

behandling och i förlängningen vårdrelaterade skador för patienten (Bruce & Suserud 

2005). Detta medför enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 216) ett onödigt lidande för 

patienten och patienten kan uppleva en maktlöshet då patienten befinner sig i en 

beroendeställning då de söker vård.  

 

Att inhämta information från olika källor är positivt och kan ses som en styrka hos 

sjuksköterskorna då det kan ge en holistisk bild av patienten även när muntlig 

överrapportering har varit bristfällig. Dock kan det finnas en risk att information från 

tidigare journaler kan begränsa öppenheten för att varje situation är unik och att 

fördomar kring patienten bildas. 

 

Faktorer som påverkar överrapporteringssituationen 

Under denna domän diskuteras resultatet utifrån de fyra kategorierna som framkom: 

“Utmanande arbetsmiljö”, “Hotad sekretess”, “Påverkad patientsäkerhet” samt 

“Personliga egenskaper”. 

 

Utmanande arbetsmiljö 

De observerade överrapporteringssituationerna var korta, med en medeltid på 2 minuter 

och 47 sekunder. Trots detta fanns det inte tid för att en överrapportering skulle ske 

ostört och det uppstod ständiga avbrott i överrapporteringarna. Störande 

omgivningsfaktorer gjorde det dessutom problematisk att ta emot rapport. I studien 

observerades ibland flera avbrott i varje överrapportering. Evidens tyder på att avbrott 

eller störande ljud i överrapporteringen är vanligt förekommande och detta kan påverka 

vad mottagande sjuksköterska minns av innehållet i överrapporteringen (Spencer, 

Logan & Coiera 2002). 

 

Vidare framkom i observationerna att den största orsaken till avbrott var andra kollegor 

på akutmottagningen. Dock framkom inte någon förklaring till varför dessa avbrott 

skedde. Under en överrapportering skall ansvaret för en patient förflyttas från en enhet 
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till en annan och därför kan en överrapportering anses vara en ytterst viktig uppgift. 

Tidigare forskning beskriver att information delas mellan olika vårdnivåer, 

personalkategorier, anhöriga och patienter och brister i informationsöverföringen kan 

resultera i oavsiktliga och svåra konsekvenser (IVO 2014).  Flera av 

överrapporteringssituationerna kunde leda till ett hot mot patientsäkerheten och där ett 

onödigt lidande för patienten kunde bli följden. Den utmanande arbetsmiljön ledde till 

att sjuksköterskorna kunde ha svårt att fokusera på innehållet i överrapporteringen. 

 

I intervjuerna och observationerna framkom att en lugn arbetsmiljö utan avbrott och 

störande ljud främjar överrapporteringen. En bra överrapportering minskar stress och 

kan utveckla kommunikationsförmågan inom teamet. Forskning beskriver att en lugn 

arbetsmiljö under överrapporteringen är till fördel för ett patientsäkert 

omhändertagande, det främjar kontinuitet och kvalitet inom vården (Talbot & Bleetman 

2007). Även Dyrholm Siemsen et al. (2012) och Evans et al. (2010) beskriver att det är 

viktigt att kunna överrapportera i en så lugn miljö som möjligt för att kunna säkerställa 

en patientsäker och kvalitativ informationsöverföring. 

 

Hotad sekretess 

Överrapporteringar skedde i korridoren där anhöriga och patienter vistades. En del 

sjuksköterskor var måna om sekretessen och valde att ej ta emot rapport i korridoren. 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller all hälso- och 

sjukvårdspersonal. Lagen beskriver att vårdpersonal inte får lämna ut uppgifter om 

patienten eller dess vård och behandling till någon annan än just den personal som 

deltar i vården kring patienten. Uppgifter får heller inte lämnas ut till anhöriga och 

närstående eller utomstående och obehöriga.  En överrapportering som sker i korridoren 

kan ge en ökad risk att obehöriga kan ta del av sekretessbelagd information vilket är ett 

brott mot lagen. Detta kan också kränka patientens integritet och värdighet. Respekt för 

personens värdighet, integritet och självbestämmande och det sårbara hos personen i 

vård- situationen är betydelsefullt för att personen ska ges möjlighet att uppleva tillit, 

mening, hopp och ett lindrat lidande trots ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

 

Påverkad patientsäkerhet 

I resultatet framkom att då patientansvarig sjuksköterska var upptagen fick annan ledig 

sjuksköterska ta emot rapporten från ambulanspersonalen. Överrapporteringen måste då 

ske ytterligare en gång när informationen skall överföras vidare till patientansvarig 

sjuksköterska i ett senare skede. Tidigare forskning beskriver att flera 

överrapporteringar av patienten kan ge en ökad risk för informationsbortfall (Bost et al. 

2010). Detta kan antas vara en risk då den lämnade informationen tolkas och bearbetas 

flera gånger.  

 

Vidare framkom i resultatet att sjuksköterskorna på akutmottagningen hade svårt att 

fokusera på innehållet i rapporten och att viktig information om patienten ej tillvaratogs 

då arbetssituationen beskrevs som stressig och ohållbar. Tidigare forskning visar att det 

finns flera aspekter som påverkar mottagandet av överrapporteringen från 

ambulanspersonal till mottagande sjuksköterska på akutmottagningen. Bruce & Suserud 

(2005) och Talbot & Bleetman (2007) beskriver att det är svårt att behålla fokus på 

ambulanspersonalens muntliga rapport när sjuksköterskan på akutmottagningen 
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samtidigt måste fokusera på andra arbetsuppgifter och patientansvar. Utifrån detta kan 

vi se att sjuksköterskorna har svårt att utföra sin profession och vårda hela människan 

med risk att patienten blir lidande. 

 

Personliga egenskaper 

I studien framkom att vissa ambulanspersonal gav en trygg och bra överrapportering. 

Dessa överrapporteringar följde ofta en viss struktur och var tydliga för den mottagande 

sjuksköterskan. Att använda en mall eller hjälpmedel vid överrapportering kan 

underlätta och förtydliga kommunikation. Fokus hamnar då på det viktiga i budskapet 

och onödig information undviks. Det leder till att patientsäkerheten ökar och 

kompetensen hos personalen tas tillvara på ett bättre sätt (Woodhall, Vertacnik & 

McLaughlin 2008). Martin och Ciurzynski (2015) beskriver att strukturerad 

överrapportering fungerar som ett hjälpmedel för att utveckla och säkerställa en bättre 

kommunikation. En studie visar att efter införandet av strukturerad överrapportering har 

kommunikationen och informationsöverföringen blivit betydligt bättre och mortaliteten 

har minskat (De Meester et al. 2013). 

 

I resultatet framkom att kvaliteten på överrapporteringen var personbunden och 

relationen mellan vårdpersonalen kunde ha en negativ inverkan på överrapporteringen. 

När den övergick från ett professionellt till ett personligt plan kunde det leda till att 

rapporten inte blev lika noggrann. Det fanns en stor variation i kunskap och 

engagemang hos ambulanspersonalen. Brist på utbildning och erfarenhet hos 

ambulanspersonal kan hindra en effektiv klinisk överlämning och nivån på formell 

utbildning påverkar även vilken typ av information som överrapporteras (Bost et al. 

2010). Många gånger lär sig hälso- och sjukvårdspersonalen hur överrapporteringen 

skall gå till genom enbart att observera sina kollegor (Jenkin, Abelson- Mitchell & 

Cooper 2007). Med detta som grund kan det antas vara av vikt att överrapportering 

ingår som en del i utbildningen. Detta för att förbättra kvalitén på samtliga 

överrapporteringssituationer och i längden höja patientsäkerheten. 

 

Hållbar utveckling 

Anåker & Elf (2014) beskriver att hållbarhet inom omvårdnaden är att upprätthålla en 

god miljö som inte skadar nuvarande eller kommande generationers möjlighet till god 

hälsa. Som ett led i arbetet mot en hållbar utveckling kan överrapporteringar komma att 

spela en viktig roll. En bra och säker överrapportering kan förbättra vårdkvaliteten och 

ge bättre vårdresultat. God kontinuitet i vården kan beskrivas som en situation där 

patienten känner trygghet i att alla samarbetar kring patientens problem och där god 

information gör vården säker och effektiv. Kontinuitet ökar patientens tillit till vården 

och främjar patientsäkerheten. Avsaknad av kontinuitet medför att patientens trygghet, 

säkerhet och delaktighet i vården hotas vilket kan medföra ett onödigt lidande för 

patienten. Eftersom miljö, hälsa och hållbar utveckling är avgörande för den globala 

vården är det viktigt att bestämma hur omvårdnadsforskningen behandlar begreppet 

hållbarhet. Sjuksköterskan bör öka sin medvetenhet kring hållbarhet samt se till 

konsekvenserna av klimatförändringen och dess efterföljande hälsorisker (Anåker & Elf 

2014). 
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En god överrapportering kan främja hållbarhet inom vården genom att minska riskerna 

för patienten. Sjuksköterskor bör öka medvetenheten om klimatförändringarnas 

hälsopåverkan för att kunna bedöma hälsoriskerna och främja hälsa och välbefinnande. 

Sjuksköterskor är ansvariga för att engagera globala hälsofrågor. Vårdutbildningen bör 

förändras för att möta de nya kraven som följer med klimatförändringen och att det 

finns ett behov av en hållbarhetsplan i vårdutbildningen (Anåker & Elf 2014). 

Omvårdnadsåtgärder har genom historien tillämpats på hållbarhet eftersom 

sjuksköterskor strävar efter att förbättra människors hälsa i fysiska, ekonomiska och 

sociala miljöer. På grund av sitt holistiska perspektiv är omvårdnad centralt för att 

påverka hållbarhetens framtid. Sjuksköterskan har ett holistiskt ansvar och kunskapsbas. 

Eftersom sjuksköterskan är holistisk utövare och med sina professionella kunskaper om 

förebyggande av ohälsa och sjukdom bär sjuksköterskan ett särskilt ansvar att bidra till 

hållbar utveckling (Anåker & Elf 2014). 

 

 

SLUTSATSER 

Denna studie belyser överrapporteringssituationer från ambulanspersonal till 

sjuksköterska på akutmottagning. De slutsatser som kan dras av genomförd studie är att: 

 

 Överrapportering sker ofta i stressade miljöer och blir många gånger avbruten  

 Informationen i överrapporteringen är oftast medicinskt inriktad 

 Brister i överrapporteringen vilket medför att information om patienten går 

förlorad och ytterligare information hämtas från andra källor 

 Överrapporteringen fungerade bättre när den fick ske ostört och när 

informationen hölls kortfattad och strukturerad 

 En välfungerande överrapportering kan anses bidra till en tydlig bild över 

patientens situation och fortsatta vård. 

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Utifrån det resultat som presenterats i studien föreslås följande kliniska implikationer: 

 

 En vårdriktlinje som beskriver att överrapporteringar bör hållas i slutna rum där 

de kan ske avskilt och utan avbrott. 

 Vidare studier som belyser ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

överrapportering. 

 Tillgodose att överrapportering ingår som en del i introduktionen för nyanställda 

samt att personalen får kontinuerlig utbildning och uppföljning av 

överrapportering. 

 Överrapportering bör ingå som en del i specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot ambulanssjukvård för att främja ett patientsäkert 

omhändertagande. 
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