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Sammanfattning    

 

Överrapporteringen är en viktig del i arbetet som ambulanssjuksköterska.  

När ambulanssjuksköterskan träffar patienten så gör denna en bedömning enligt 

ABCDE-konceptet. Överrapporteringen förbereds på vägen in till sjukhuset. Väl 

framme tas en kontakt med sjuksköterska på akutmottagningen och patienten 

rapporteras över. Olika faktorer påverkar överrapporteringen exempelvis miljöfaktorer, 

hur mottagande sjuksköterska tar emot rapporten och kommunikationsproblem mellan 

den prehospitala och hospitala vården. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

ambulanssjuksköterskor upplever överrapportering av patienter till akutmottagningen. 

En kvalitativ metod med intervjuer har använts för att kunna fånga upplevelsen av ett 

fenomen. Sex informanter deltog i studien.  

I resultatet framkom tre huvudkategorier med tre till fyra underkategorier. Alla 

informanterna har under intervjuerna tagit upp ungefär samma saker, men uttryckt det 

med olika ord. Det har visat sig att de upplever det svårt att se när ansvaret för patienten 

övergår från den prehospitala till hospitala vården. En klar och tydlig gräns ses när 

ambulanspersonalen får kontakt direkt med patientansvarig sjuksköterska.  

Förhållningssättet av mottagande sjuksköterska varierar. Informanterna upplever att det 

emellanåt visas bristande respekt och att de blir avbrutna under rapporten.   

En önskan om ett strukturerat sätt att rapportera över patienter på finns, då de idag 

själva prioriterar vad som ska rapporteras.  

 

Nyckelord: Överrapportering, prehospital, hospital, ambulans, akutmottagning, 

sjuksköterskor, kommunikation.  
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INLEDNING 

Överrapporteringen är en viktig del i arbetet som ambulanssjuksköterska. Syftet med 

överrapporteringen är att skydda patientens säkerhet, skapa kontinuitet och kvalitet i den 

vidare kontakten med sjukvården. En bra överrapportering ska skapa trygghet för 

patienten, men likaväl som den kan skapa trygghet så kan den inge otrygghet, osäkerhet 

och patienten kan uppleva sig kränkt. Ambulanssjuksköterskan har oftast bara ett 

tillfälle att överföra all den information som de inhämtat under den prehospitala 

vårdtiden.  

Ingen av författarna har någon erfarenhet av att arbeta inom ambulanssjukvården. Vi 

arbetar på en akutmottagning där ambulansenheten och akutmottagning är inom samma 

klinik. Det har framkommit att överrapporteringen upplevs problematisk för personal 

inom ambulanssjukvården och akutmottagningen. Författarna blev intresserade av vad 

det verkliga problemet bestod i vid överrapporteringen.  

Vid litteratursökning angående fenomenet så upptäcktes att det fanns få studier 

genomförda inom området. Merparten av studierna är genomförda utomlands och deras 

resultat kan vara svåra att applicera till svenska förhållanden, då det kan skilja sig 

väsentligen i förutsättningar. Därmed väcktes författarnas intresse för att undersöka 

upplevelsen av överrapporteringen vidare.     

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvårdens historik 

 
Ambulanssjukvården har under åren utvecklats från att vara en organisation som 

genomförde rena transporter till att ha förutsättningar för att fungera som en kvalificerad 

sjukvårdsverksamhet. År 2005 kom kravet på att minst en i besättningen på ambulansen 

skulle vara legitimerad sjuksköterska. I och med detta krav på kompetensnivå så 

förändrades arbetssättet avseende prioritering, bedömning, behandling och 

överrapportering av patienter som vårdas inom ambulanssjukvård (Socialstyrelsen 

2003).  
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Ambulansuppdragets början och slut 

Den prehospitala vården startar i samband med att ett nödsamtal rings in till prioritering 

och dirigeringscentralen via 112. Prioritering och dirigering ses enligt Stålhandske 

(2009) som första länken i vårdkedjan. Stålhandske tar även upp att Priotering – och 

dirigeringscentralen uppdrag är att bedöma om det föreligger ett behov av 

ambulanssjukvård samt att prioritera ambulansbehovet efter rådande resurser. Enligt 

SOSFS 2009:10 så prioriteras larmen från Larmcentralen i tre olika steg: 

Prio 1 Akuta livshotande symtom eller olycksfall 

Prio 2 Akuta men inte livshotande symtom 

Prio 3 Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig väntetid bedöms 

påverka en patients tillstånd.  

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003)  och Ahl, Hjälte, 

Johansson, Wireklint – Sundström, Jonsson & Suserud (2005) avslutas den prehospitala 

vården i samband med överlämnande av patienten till mottagande vårdenhet. 

 

Olika faser under ambulansuppdraget 

Den första prehospitala fasen 

Enligt Hagiwara & Wireklint Sundström (2009)  är ambulanssjukvårdens första fas när 

larmet skickas via en röst eller textmeddelande till en sökare och även till mobitexen i 

ambulansen. Kort information lämnas via mobitexen om plats, vad som har hänt och 

antalet drabbade. Enligt Bruce, Dahlberg & Suserud (2003a) och Dahlberg et al (2003)  

kan informationen som kommer från larmcentralen i viss mån skilja sig från hur 

patienten verkligen upplever sitt hälsoproblem. Detta innebär att 

ambulanssjuksköterskans egen bedömning av patienten vid ankomst är av stor vikt. 

Den prehospitala vården är den första delen av vårdkedjan för patienten och vården 

skapas enligt Herlitz & Nyström (2009) helt utefter rådande förutsättningar. Den 

prehospitala vårdsituationen kan skilja sig helt från den hospitala vårdsituationen. För 

att kunna ge en god omvårdnad och adekvat behandling, under en så kort tid som det 

prehospitala mötet varar, krävs både medicinsk kunskap, vårdvetenskap och praktisk 

kunskap enligt Dahlberg et al (2003) . Enligt Bruce et al (2003a) krävs en bred 
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baskunskap, då varje ålder kräver sin omvårdnad och behandling. Det vill säga att 

ambulanssjuksköterskan måste kunna anpassa sig till varje patients nivå oavsett om det 

gäller barn, ungdomar, vuxna och äldre. En viktig anpassning för 

ambulanssjuksköterskan är även att kunna möta personer med olika sociala och 

kulturella tillhörigheter.  

 Många situationer inom den prehospitala vården är oförutsägbara och enligt Wireklint 

Sundström (2005)  förbereder sig personal som arbetar inom den prehospitala vården 

genom att vara förberedd på det oförberedda. Det krävs att de som arbetar inom 

prehospital vård kan möta patienten förutsättningslöst, kan omvärdera sina bedömningar 

och kan växla mellan olika synsätt enligt Wireklint Sundström (2005) och Herlitz & 

Nyström (2009).   

 Den andra och tredje prehospitala fasen 

När ambulans har kommit fram till hämtplats så påbörjar ambulanssjuksköterskorna sin 

bedömning. Denna ska helst ske i samråd med patient och anhörig i största möjliga 

mån. När ambulanssjuksköterskan möter sin patient med ett öppet förhållningssätt 

använder vårdaren alla sina sinnen vid den första bedömningen av patienten utifrån 

beprövad erfarenhet och sina medicinska kunskaper enligt Hagiwaara och Wireklint 

Sundström (2009), Dahlberg et al (2003), Bruce, Dahlberg & Suserud (2003b) och Ahl , 

et al (2005) 

Personalen inom ambulanssjukvården har ofta kort tid på sig att etablera kontakt och 

skapa sig en helhetsbild av situationen som är viktig för att säkerställa en god 

behandling och enligt Eide & Eide (1997)  kan kravet på effektivitet innebära en 

stressfaktor.  

Då effektivitet kan bli en stressfaktor så är det bra att utgå från en strukturerad 

bedömning av patientens vitala funktioner.  

En bra strukturerad metod enligt Hagiwara & Wireklint Sundström (2009) är att arbeta 

efter ABCDE -konceptet. A står för bedömning av luftvägar. B är bedömning av 

ventilation. C står för cirkulation. D används för neurologisk bedömning till exempel 

vakenhetsgrad och E står för kroppens exponering. En första bedömning som går snabbt 

görs utan några som helst hjälpmedel. Ambulanssjuksköterskan arbetar igenom A, B, C, 

D, E och genomför åtgärder vid behov innan den går vidare till nästa steg. Ibland möter 

ambulanssjuksköterskan patienten i en mindre optimal miljö. Patienten kan ligga ute i 
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en bullrig och smutsig miljö där en bedömning med ambulanssjuksköterskans sinnen 

kan vara svår att genomföra enligt Hagiwara & Wireklint Sundström (2009) och 

Dahlberg et al (2003). Här får ambulanssjuksköterskan arbeta för att minimera de yttre 

omständigheterna som kan påverka en korrekt bedömning och behandling.  

Under hela mötet med patienten reevalueras A, B, C, D och E för att snabbt kunna se 

om något har förändrats och i så fall behöver åtgärdas.  

 Enligt Bruce & Suserud (2003) är varje ambulanssjuksköterskas mål att se till att alla 

patienter får bästa chans att kunna återgå till ett normalt liv efter sjukdomstid. Varje 

beslut om behandling och åtgärd ska vara väl grundade för att inte orsaka onödigt 

lidande. 

Utifrån bedömning av patientens aktuella tillstånd bestäms vårdtempot. Vårdtempot är 

föränderligt då patientens tillstånd inte alltid är konstant. Om en patient sviktar i vitala 

funktioner höjs vårdtempot. I en situation med högt vårdtempo kan det vara svårt att 

tillfredsställa anhörigas behov av att få information och stöttning enligt Bremer (2009). 

Sverige är idag ett mångkulturellt land med många olika etniska grupper. Det finns 

många olika aspekter på att vara närstående oavsett identitet, etnicitet och 

föreställningar. På grund av detta kan det ibland vara mycket svårt att möta anhöriga till 

svårt sjuka patienter enligt Östlinder (2004) 

 

Den fjärde prehospitala fasen 

 Överrapportering 

Överrapporteringen ska ske både muntligt och skriftligt för att kvalitetssäkra vården. 

Enligt Bruce & Suserud (2005) består överrapporteringen av tre element, ett fysiskt 

överlämnade, verbal rapport och den skriftliga dokumentationen.   

Inom vården är kommunikation enligt Jenkin, Abelson-Mitchell & Cooper (2007) en 

tvåvägskommunikation som ska skapa kontinuitet och vidare koppling till vården. 

I samband med patientens överlämnade till mottagande enhet ges en överrapportering 

från ambulanssjuksköterska till mottagande sjuksköterska. Hagiwara & Wireklint-

Sundström (2009) och Bodén & Claesson (2009) tar upp vad som bör ingå i 

överrapporteringen. Viktigaste uppgifterna är patientens namn och personnummer. 

Ambulanssjuksköterskan berättar även om patientens sjukdomshistoria, aktuella 

symtom och patientens nuvarande tillstånd, samt även åtgärder som gjorts under den 
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prehospitala vårdtiden och utvärdering av dessa rapporteras. Ambulanssjuksköterskan 

kontaktar mottagande sjukhus innan de inkommer med patient som sviktar i vitala 

funktioner. Detta för att förbereda mottagande enhet och för patientens skull kunna 

påskynda omhändertagandet i vårdkedjan. Enligt Hagiwara & Wireklint-Sundström 

(2009) och Bodén & Claesson (2009) används med fördel ABCDE- konceptet vid 

överrapporteringen. Denna skapar en bra struktur och risken för att utelämna något 

under överrapporteringen minimeras.  

Överrapporteringen är en komplex situation och Talbot & Bleetman (2007) påvisar att 

överrapporteringen är en av de viktigaste uppgifterna inom sjukvården. En dålig 

överrapportering kan leda till senare problem för patienten i vårdkedjan. I SOSFS 

2008:35 påtalas att det åligger sjuksköterskan att utveckla och utvärdera 

överrapporteringen. 

Bruce & Suserud (2005) anser att överrapporteringen ska ge en holistisk bild av 

patienten. Detta för att patienten ska uppleva ett förtroende och lugn i samband med 

överrapporteringen.  

När preliminära diagnoser sätts i ambulansen på patientens medicinska tillstånd enligt 

Bruce & Suserud (2005) så följer denna med länge i patientens vård. Det är lätt att 

fastna i tidigare bedömningar och diagnosen blir svår att omvärdera.  

Målet för svensk hälso- och sjukvård är god hälsa för hela befolkningen och på lika 

villkor enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Varje enskild människa ska 

respekteras och patienten ska ha ett egenbestämmande och kunna få bibehålla sin 

integritet. Vården ska utformas tillsammans med patienten. Vid överlämnande av 

patienten vid akutmottagningen så är vanligtvis tre parter involverade; 

ambulanssjuksköterskan, sjuksköterskan på akutmottagningen och patienten. Bruce & 

Suserud (2005) och ICN:s etiska koder (2006) för sjuksköterskor menar på att det är 

viktigt att involvera patienten i överrapporteringen samt ett öppet bemötande för att öka 

patientens känsla av delaktighet och trygghet. Detta skapar även tillit till en god 

omvårdnad för patienten. Patienten kan enligt Bruce & Suserud (2003, 2005) uppleva 

oro när de får dubbla budskap av vårdpersonalen. Exempelvis om ambulanspersonalen 

uppger att patienten lider av en viss medicinsk diagnos och denna senare visar sig vara 

inkorrekt orsakar den onödigt lidande för patienten.  
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I ICN:s etiska koder (2006) poängteras att det är viktigt att sjuksköterskan för patientens 

talan när patienten inte själv aktivt kan deltaga i överrapporteringen exempelvis vid 

språkförbistring eller alternerat medvetande.  

I ICN:s etiska koder (2006) för sjuksköterskor och i Socialstyrelsens (1998) lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område står det skrivet att informationen 

som patienten ger sjuksköterskan ska behandlas konfidentiellt och när informationen 

delges till andra så ska detta göras  att det inte kränker patientens känslor. Allt detta för 

att tillgodose en god och säker vård för patienten. Enskildas patienters hälsotillstånd 

eller andra personliga förhållanden får ej röjas enligt tystnadsplikten i lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531).  

Även hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) menar på att personal som arbetar inom 

ramen för hälso- och sjukvård är skyldiga att sätta patienten i centrum och skapa 

kontinuitet i vårdarbetet.  

 

Påverkan vid överrapportering 

Kommunikationsproblem vid överrapportering 

Det finns flera olika kommunikationsmodeller enligt Eide & Eide (1997). Den 

vanligaste modellen inom kommunikation är den linjära modellen som består av en 

sändare och en mottagare och mellan dem är ett budskap. I en 

överrapporteringssituation kan man se ambulanssjuksköterskan som sändare och 

sjuksköterskan på mottagande enhet som mottagare. Budskapet mellan dem är 

överrapporteringen. 

En god kommunikation kan ses som en kvalitetssäkring av omvårdnad och i 

omvårdnadsarbete. Talbot & Bleetman (2007) och Owen, Hemmings & Brown (2009) 

kunde se i sina studier att information som inte ges verbalt eller som inte dokumenteras 

i ambulansjournal går förlorad. Forskarna såg även att när kommunikationen fungerar 

leder detta till att patienten får ett snabbare flöde i vårdkedjan och att patienten känner 

sig trygg även i besvärliga situationer exempelvis vid trauma eller sviktande vitala 

funktioner. 

Socialstyrelsen (2001) har i riktlinjer för ambulanssjukvården uppmärksammat att 

överrapporteringen är en svag länk som är bristfällig. Thakore & Morrison (2001) har 

sett att kvaliteten på överrapporteringen beror mycket på vem som utför rapporteringen.  
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Enligt Bruce & Suserud (2005) och Jenkin, et al. (2007) upplevs det enklare att 

rapportera över en patient med väldefinierade problem än patienter med diffusa besvär.   

I en studie av Owen, et al. (2009) såg de klara kommunikationsproblem mellan 

ambulanssjukvården och akutmottagningen, vilket till viss del berodde på att de saknade 

ett gemensamt språk för att kunna förstå och göra sig förstådda vid överrapporteringen. 

Detta kan förhindra en gemensam uppfattning av patienten. När kommunikationen 

fallerar så såg Talbot & Bleetman (2007) och Owen, et al. (2009) det som en bidragande 

orsak till fel och misstag som kan leda till skador för patienten.  

Både Bruce & Suserud (2005) och Pothier, Monteiro, Mooktiar & Shaw (2005) 

påvisade att om icke relevant information förmedlas vid överrapporteringen så påverkar 

det arbetet med patienten på akutmottagningen. Detta kan leda till fel i det akuta 

omhändertagandet av patienten och påverka patientvården i det fortsatta 

omhändertagandet i vårdkedjan. 

Miljöfaktorer som påverkar överrapportering 

Akutmottagningen är en plats där det händer mycket och man ställs inför många olika 

situationer. Distraktionsmoment kan leda till att överrapporteringen fallerar. Thakore & 

Morrison (2001) säger att hög belastning kan påverka mottagandet av 

överrapporteringen. Även Talbott & Bleetman (2007) kunde se att om mottagande 

personal var trött och stressad så förlorades informationen från ambulanspersonalen.  

I en undersökning av Owen, et al. (2009) framkom det att information kan gå förlorad 

eller förändras om det behöver upprepas flera gånger. Carter, Davis, Evans & Cone 

(2009) och Steel (1995) uppmärksammade att förlorad information mellan 

ambulanspersonal och mottagande enhet kan ge upp till en timmes längre vårdtid för 

patienten på akuten.  Att minimera antalet gånger som ambulanspersonalen behöver 

överrapportera vore idealiskt enligt Yong, Dent & Weiland (2008)  eftersom att det är 

stor risk att information kan gå förlorad vid upprepning. Viktigt är att 

ambulanspersonalen tidigt får kontakt med den personal som ska ha ansvaret för 

patienten. Detta leder till ett bättre flöde i vårdkedjan för patienten.  

Bruce & Suserud (2005) har sett att samspelet mellan den prehospitala och hospitala 

personalen är viktig. Detta för att kunna förmedla relevant information som säkrar att 

patienten får en god vård och omvårdnad. Även Socialstyrelsen (2001) ser att en större 

samverkan mellan olika verksamheter främjar för att lättare kunna utvärdera 
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vårdkedjan. För att säkerhetsställa vårdkvaliteten och patientsäkerheten så är det viktigt 

att överrapporteringen fungerar optimalt. 

I Owen, et al. (2009) anser mottagande personal att ambulanspersonalen har ett visst 

ansvar att försäkra sig om att informationen i deras överrapportering verkligen har gått 

fram till mottagande personal. Eftersom det kan vara en kaotisk miljö vid 

överrapporteringen är det viktigt att vara bestämd och tydlig.  

Främjandet av en god överrapportering 

Owen, et al. (2009) och Bruce & Suserud (2005) menar att ambulanspersonalen och 

akutmottagningens personal ofta arbetar i olika komplexa miljöer och möts under korta 

och oftast stressfulla situationer. Under dessa möten ska samarbete och 

överrapporteringen fungera optimalt. Genom större förståelse och medvetenhet för 

varandras roller i vårdkedjan desto bättre fungerar arbetet runt patienten. Bruce & 

Suserud (2005) fick fram i sin studie att deltagarna önskade att det skulle utvecklas en 

mall för att få en mer strukturerad överrapportering. Dels skulle ambulansen ha en 

standardiserad överrapportering och dels skulle sjuksköterskor på mottagande enhet 

utgå från en mall. Utifrån denna mall kunna ställa frågor till ambulanspersonalen. Även 

Thakore & Morrisson (2001) och Owen, et al (2009) kunde se att ett standardiserat sätt 

att rapportera minskar risken för att förlora information. De menar att överföringen 

mellan prehospital vård och akutmottagningen skulle bli mer effektiv och enhetlig. De 

kunde även se att ambulanspersonalen önskar att få feedback på sin rapport. Detta för 

att kunna utveckla sina överrapporteringar och kunna göra det på ett bättre sätt. Däremot 

kunde Talbott & Bleetman (2007) i sin studie inte se att ett standardiserat sätt att 

överrapportera skulle underlätta för den mottagande enheten. Men som de själva tar upp  

tror de att om det varit en större studie och att mottagande personal hade varit mer van 

med ett standardiserat sätt att rapportera skulle det gett ett annorlunda utfall. 

Sjuksköterskor har enligt ICN:s etiska koder (2006) skyldighet att verka för gott 

samarbete mellan olika personalgrupper inom vårdkedjan.  

Mottagandet av överrapporteringen 

I ett flertal (Owen, et al, 2009; Talbott & Bleetman, 2007; Thakore & Morrisson, 2001 

och Yong, et al, 2008) studier framkommer att ambulanspersonal upplevde att 

mottagande enhet inte lyssnade uppmärksamt under överrapporteringen. De upplevde 

att mottagande enhet fokuserade på att göra en egen bedömning av patienten istället för 
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att lyssna på deras överrapportering. Detta gav upphov till frustration hos 

ambulanspersonal och de kände sig ignorerade vilket ledde till att de gav en kortare och 

mindre fullständig rapport angående patienten. Thakore & Morrisson (2001) kunde även 

se att ambulanspersonalen upplevde att mottagande enhet ifrågasatte det arbetet som de 

genomfört med patienten i ambulansen.  Emellertid höll mottagande personal med om 

att överrapporteringen var viktig i den beslutsfattande processen för patientens vidare 

vård. 

Dokumentation 

Efter överrapportering skrivs en skriftlig journal. För att undvika att information 

försvinner är ambulanspersonal skyldiga enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) att 

dokumentera viktig information och händelser i patientens ambulansjournal. 

Journalen ska enligt SFS 2008:355 innehålla uppgifter för att skapa en säker och god 

vård för patienten. Viktigaste uppgiften i ambulansjournalen är identiteten på patienten. 

Journalen ska även innehålla anamnes, eventuellt ställd diagnos och orsak till eventuellt 

betydande åtgärder samt planerade åtgärder. Om det finns flera behandlingsalternativ 

för patienten och om denne har gjort ett speciellt val eller vill ha en ny medicinsk 

bedömning är det viktigt att det dokumenteras i journalen. Journalen ska signeras av den 

som ansvarar för dokumentationen.  

  

 

PROBLEMFORMULERING 

Författarna upplever att det idag inte finns ett standardiserat sätt att rapportera över 

patienter. Är det en traumapatient utgår man oftast från att rapportera enligt ”ATLS – 

konceptet” med ABCDE, men patienter som kommer in med diffusa problem är svårare 

att rapportera. Vi vill undersöka detta fenomen med upplevelsen av överrapporteringen 

och varför det rapporteras på så olika sätt. Förhoppningsvis kommer denna studie att 

kunna svara på vår fråga: Vad är det som upplevs problematiskt respektive vad som 

underlättar för att det blir en bra överrapportering? Författarna upplever att det inte finns 

många studier inom ämnet överrapportering inom det prehospitala området. De flesta 

studierna påvisar brister angående överrapportering och att införa ett standardiserat sätt 

skulle optimera överförandet av informationen. Det författarna vill genom denna studie 

är att höja kvaliteten av överrapporteringen samt utveckla kunskapen i ämnet som redan 
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finns. Förhoppningsvis leder resultatet till ett underlag som kan användas till ett 

förbättringsarbete som gynnar patienten.  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka hur ambulanssjuksköterskan upplever överrapportering av 

patienter till akutmottagningen.  

 

METOD 

Ansats 

För att undersöka mänskliga fenomen som erfarenheter, upplevelser, tankar, 

förväntningar och uppfattningar lämpar sig enligt Lundman & Graneheim (2008) en 

kvalitativ metod. Kvalitativ metod ansågs lämplig för att fånga fenomenet och uppnå 

syftet med studien. I en kvalitativ metod genomförs intervjuer för att fånga upplevelser 

ur informantens livsvärld enligt Dahlberg (1997). Detta sätt att arbeta ställer krav på 

metoden och på intervjuaren. Det är viktigt att vara flexibel för att kunna möta 

informanten. Intervjuaren ska få informanten att öppna sig utan att styra intervjun för 

mycket och även hålla fokus i intervjun. Om intervjuaren styr för mycket kan det 

minska informantens spontanitet. Enligt Dahlberg (1997) är det viktigt att intervjuaren 

växlar mellan närhet och distans. För att optimera öppenheten är det viktigt med närhet. 

Objektiviteten kan gå förlorad om öppenheten blir för stor.  

 

Urval 

För att få kontakt med informanterna skickades ett brev till alla sjuksköterskor vid 

ambulanssjukvården inom ett sjukvårdsområde i södra Sverige via e-post med en allmän 

information angående syfte med studie och en förfrågan om deltagande. Det framhölls 

att deltagandet var frivilligt och att all information skulle behandlas konfidentiellt. Vid 

första utskicket visade ett fåtal intresse för att deltaga i studien.  Efter två veckor så 

skickades en påminnelse ut angående studien. Ytterligare ett antal intresserade svarade. 

Resultatet blev sex informanter. Inklusionskriterierna var att de helst skulle ha en 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Exklusionskriterier var att de inte skulle ha 

någon rotationstjänst mot akutmottagningen. Informanterna var specialistutbildade inom 



 11 

ambulanssjukvård och bestod av två kvinnor och fyra män i åldern 36 till 54 år. Antal år 

som färdiga sjuksköterskor var mellan två och 31 år.  

 

Datainsamling 

Vårdenhetschefen vid ambulanssjukvården inom ett sjukvårdsområde i södra Sverige 

tillfrågades angående genomförandet av studien. Ett positivt muntligt förhandsbesked 

erhölls. Därefter fick vi ett skriftligt godkännande (se bilaga 1). 

Efter att informanterna lämnat besked om deltagande i studien så skickades ett 

informationsbrev ut till informanterna där de fick lämna sitt skriftliga godkännande till 

deltagande. Detta brev innehöll information angående studien. (se bilaga 2) 

Författarna valde att inleda intervjun med en öppen ingångsfråga. Frågan skickades ut 

till informanterna via e-post. Frågan löd enligt följande: Vad gör du när du kommer in 

med en patient i ambulans till akutmottagningen?  

Genom att använda oss av en öppen ingångsfråga ville vi försöka få intervjupersonerna 

att börja reflektera över sitt arbete och med hjälp av följdfrågor få dem att fokusera på 

fenomenet på ett nytt sätt. I och med öppen ingångsfråga styrs intervjun mot syftet utan 

att styra det för mycket. Följdfrågor improviserades utifrån informantens svar. 

Öppenhet i en intervju innebär att man får en omedelbarhet i svaren. Enligt Dahlberg 

(1997) så är det viktigt att både intervjuaren och informanten är fokuserade på 

fenomenet som undersöks. Tappar intervjuaren fokus är det lätt att öppenheten i 

intervjun och omedelbarheten går förlorad. Författarna genomförde tre intervjuer var. 

Under insamlandet av data arbetades det efter begreppen öppenhet, följsamhet och 

tyglande för att få bra intervjuer. Det är enligt Dahlberg (1997) viktigt att intervjuaren 

tyglar sin egen förförståelse för att inte påverka informanten med sin kunskap inom 

fenomenet. Om informanten ska kunna berätta själv om fenomenet med minimal 

påverkan av intervjuaren så är det en förutsättning att intervjuaren är öppen och följsam. 

Tid och plats för genomförandet av intervjun bestämdes i samråd med informanterna via 

telefon. Platsen kunde vara i informantens hem eller på arbetsplatsen. Detta för att 

kunna skapa en trygg miljö för informanten. Vid val av intervjuplats var det viktigt att 

kunna genomföra intervjuerna i en tyst och lugn miljö utan störningsmoment. 

Intervjuerna tog mellan 20 och 45 minuter.  
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Intervjuerna avslutades med att informera informanterna om att de fick vända sig till 

författarna om de hade något mer att tillägga. Vi lämnade även förfrågan om vi fick 

återkomma vid behov. För att få information om informanternas bakgrund, så 

efterfrågades ålder, år som färdiga sjuksköterskor och hur många års erfarenhet de hade 

inom ambulanssjukvården.  

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant och skrevs ut på papper. 

Intervjuerna avkodades till ett nummer. Analysen genomfördes utifrån Lundman och 

Hällgren-Graneheim analysmodell ur boken ”Tillämpade kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård” (2008).  Detta är en välstrukturerad modell att arbeta efter. 

Intervjuerna analyseras med hjälp av följande begrepp; analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Intervjuerna 

betraktades som analysenheter. Materialet lästes igenom ett flertal gånger för att få en 

helhetsbild. Gemensamt extraherades meningsenheter ur intervjuerna. 

Meningsenheterna skrevs ut på papper med olika färger för att lättare kunna särskiljas. 

Varje färg representerade en informant. Dessa kondenserades, det vill säga att texten 

gjordes kortare för att lättare kunna hanteras utan att förlora det viktiga i texten. 

Därefter bearbetades den kondenserade texten och kodades. Koden beskriver med ett 

ord eller en kort mening innehållet i meningsenheten. I vissa fall var det svårt att sätta 

en kod som förklarade texten. Analysenheten bearbetades då igen för att finna en bra 

kod. Detta för att skapa en giltighet av den kondenserade texten. Därefter delades 

texterna in i kategorier. Kategorierna utgjordes av flera koder som innehåller lika 

benämning. Om koderna hamnade i flera olika kategorier så skapades nya kategorier för 

att tydliggöra innehållet. Därefter delades kategorierna in i tre huvudkategorier. 

När det görs studier angående människors upplevelse så kan det vara svårt att få koder 

att passa i endast en kategori eftersom de oftast väver in i varandra. Teman bildas efter 

det för att knyta samman flera olika kategorier. Detta för att skapa en röd tråd i hela 

resultatet. Temadelen kan vara svårt att uppnå när det finns en tidsbegränsning för 

studien. Se bilaga 3 för översikt av analysarbetet.  

Etiska övervägande 

Muntlig och skriftlig information angående studien gavs till de specialistutbildade 

sjuksköterskor som deltog i studien.  De informerades om att deltagandet var frivilligt 
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och att de närsomhelst fick avbryta. Information gavs att identiteten inte skulle kunna 

härledas i materialet. Detta uppfyller de forskningsetiska kraven som är grundläggande 

enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948) och Helsingforsdeklarationen 

(1964).  Ett etiskt dilemma i en sådan här studie kan vara att informanterna ska prata om 

situationer där medarbetare involveras. Det kan vara svårt att uttrycka det man verkligen 

vill och känner när man pratar om sina medarbetare.  

 

RESULTAT 

Vid analys av materialet så kunde innehållet delas in i tre huvudkategorier. Under varje 

huvudkategori framkom tre till fyra underkategorier.  

 

Figur 1.  

Huvudkategori 
 

Underkategori 

Ansvarsstatus Kvarstående vårdansvar på akuten 

 

Förväntan om tidig hjälp 

 

Förväntan om sen hjälp 

Förhållningssätt i mottagandet Att visas bristande respekt 

 

Att bli avbruten 

 

Att få respons 

 

Egen intention Att följa ett strukturerat arbetssätt 

 

Att prioritera innehåll i muntlig och 

skriftlig rapport 

 

Att anamnesen påverkar 

överrapporteringen 

 

Att rapportera i närvaro eller frånvaro av 

patient 

 

Ansvarsstatus 

Ansvarsstatus innebär att kunna se när vårdansvaret går över från den prehospitala till 

den hospitala vården. Vid förvarning förväntas direkt kontakt med mottagande 

sjuksköterska. Men när de inte har förvarnat så förväntar de sig inte att mottagande 

sjuksköterska står och väntar på ambulanserna.  
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Kvarstående vårdansvar på akuten 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde svårigheter att kunna se när vårdansvaret för 

patienten övergick till sjuksköterskan på akutmottagningen. Som regel går det bra att 

lämna patienten en stund för att skriva journalen. Detta för att kunna arbeta mer 

effektivt i väntan på att få rapportera till mottagande sjuksköterska. När de skrev sin 

journal hade de ingen visuell blick över sin patient. Även fast allt hade varit lugnt med 

patienten under vårdtiden i ambulansen så hade flertalet råkat ut för att patientens 

tillstånd hastigt försämrats när patienten anlänt till akutmottagningen, men ännu inte 

hunnit rapportera över patienten.   

Om en sjuksköterska inte fanns att tillgå kunde ambulanssjuksköterskorna 

uppmärksamma mottagande enhet på att det har kommit en ny patient genom att ge en 

snabb rapport till en undersköterska. Upplevelsen av vårdansvaret kändes mer delat då 

genom att undersköterskorna hade en visuell blick över patienten under tiden journalen 

skrevs. Undersköterskan kunde meddela antingen sjuksköterska på akuten eller 

ambulanssjuksköterskan om patientens tillstånd förändrades.  

För att effektivisera i vårdkedjan för patientens skull fortsatte vissa informanter med det 

arbete som påbörjats i ambulansen på behandlingsrummet på akuten. Det kunde vara att 

koppla upp EKG, syrgasbehandling eller skriva journalanteckning. 

  

När det blir för lång väntan så försöker man ju i så fall att skriva färdigt journalen 

innan överrapporteringen (informant nr 3) 

 

 

Informanterna uppger att de känner ett patientansvar tills de både har rapporterat 

patienten muntligt och skriftligt och även fått journalen underskriven av mottagande 

sjuksköterska. De tycker att det blir som ett kvitto på att nu går ansvaret över till nästa 

enhet i vårdkedjan.  

Förväntan om tidig hjälp 

Rutinen vid förvarning för patienter med svikt i sina vitala funktioner, exempelvis vid 

trauma, fungerar tillfredsställande enligt informanterna. I och med att 

ambulanssjuksköterskorna har larmat in i förväg så förväntar de att ett rum är ledigt och 

förberett samt att all involverad personal enligt larmrutiner är på plats.  
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Vid förvarning förväntar de sig en direkt kontakt med mottagande sjuksköterska för att 

snabbt kunna rapportera över patienten och lämna över vårdansvaret vidare i kedjan.  

När ambulanssjuksköterskorna inte har förvarnat angående patienten så förväntar de sig 

inte heller att sjuksköterskorna står beredda och väntar på att de ska komma in med en 

ny patient. I allmänhet så upplevs det ändå att det är bra tillgänglighet till mottagande 

sjuksköterska för att kunna få rapportera över patienten.  

 

Sen beror det på dåliga de är. Jag upplever ju alltid om jag har en dålig patient då 

ringer jag ju in. Då finns ju alltid bra feedback på akuten. Då finns det folket som jag 

har begärt (informant nr 1) 

 

Förväntan om sen hjälp 

Det framkommer att det upplevs en viss frustration när de kommer in med en patient 

och ser att det är upptaget på alla rum och att det inte finns någon sjuksköterska 

tillgänglig.  

Arbetsbelastningen på akutmottagningen anses påverka möjligheten att få tillfälle att 

kunna rapportera sin patient till ansvarig sjuksköterska. Det är inte ofta det blir sådana 

här situationer, men vid dessa tillfällen så framkommer det att informanterna tror att det 

beror på resursbrist på enheten.  

 

 Nä, nä men jag tycker att det är organisation och det finns ju inte mer sjuksköterskor 

på akuten, dom är där och jag accepterar det att de har annat att göra (informant nr 4) 

 

Informanterna uttrycker sin förståelse för att det kommer in patienter på andra sätt än 

med ambulans till akutmottagningen. Dessa patienter kan vara högre prioriterade än de 

som ambulanssjuksköterskorna kommer in med och då inser de att de kan få vänta en 

stund innan de kan få rapportera över patienten.  

Ambulanssjuksköterskorna uttrycker att när de kommer in med patienter som inte är i 

behov av ett akut omhändertagande så kan de få vänta. De behöver då inte leta rätt på en 

sjuksköterska för att få rapportera. 
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Och man kan ju inte kräva att sköterskan ska sluta och jobba med sin dåliga patient för 

att man ska rapportera in en som inte är dålig (informant nr 3) 

 

Ambulanssjuksköterskorna förväntar sig inte att det ska finnas lediga rum om de inte 

har förvarnat att de kommer in med en patient. Det finns en hög acceptans för att 

mottagande sjuksköterska har annat att göra på mottagande enhet.  Om mottagande 

sjuksköterska är upptagen så räcker det med att informanten får en bekräftelse genom 

till exempel en nick från sjuksköterskan för att tydliggöra att det har kommit en patient, 

men att det inte är bråttom med överrapporteringen. De vet då att mottagande 

sjuksköterska kommer när de har möjlighet. Ambulanssjuksköterskan kan då välja att 

vara kvar hos sin patient eller att gå och skriva journalen innan sjuksköterskan kommer 

och tar emot rapport.  

 

Förhållningssätt i mottagandet 

Ambulanssjuksköterskorna upplever att under överrapportering visas brist på respekt för 

vad de har att säga. De kan bli avbrutna och tappar den röda tråden. Samtidigt är det en 

svår balansgång för de önskar en dialog med mottagande sjuksköterska, men att denna 

sker vid rätt tillfälle. 

Att visas bristande respekt  

Det visas ett varierande intresse hos mottagande sjuksköterska för vad som hänt 

prehospitalt. Upplevelsen är att intresset till viss del kan vara personbundet. 

Ambulanssjuksköterskan kan ha åtgärdat mycket ute hos patienten och patientens 

tillstånd kan ha förbättrats när den anländer till akuten. Mottagandet upplevs då 

nonchalant då det inte tas på allvar av mottagande sjuksköterska, då denne inte har sett 

hur dålig patienten var från början.  

Intresset och lyssnandet från mottagande sjuksköterska varierar stort vid dessa 

situationer.  De upplever att vissa mottagande sjuksköterskor börjar arbeta med 

patienten innan de har rapporterat färdigt. Detta upplevs frustrerande av 

ambulanssjuksköterskan då de anser att fokus på överrapporteringen hamnar någon 

annanstans. Informanten skyndar då på sin överrapportering och detta kan leda till 

sämre vård för patienten genom att viktig information går förlorad. De upplever att 
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mottagande sjuksköterska kan vara fysiskt närvarande, men det är inte alltid att de 

lyssnar.  

 

Jo, men det är ju väldigt olika. En del sköterskor är väldigt lätta att rapportera till och 

lyssnar ju och andra lyssnar inte lika mycket och en del lyssnar inte alls. Det känns som 

att det går in i ena örat och ut i det andra på den sköterskan (informant nr 1) 

 

Ambulanssjuksköterskorna har sett mycket hemma hos patienten som kan påverka 

patientens vidare omhändertagande och fortsatta vård men de känner att de inte kan 

uttrycka detta vid överrapporteringen.  

Då ambulanssjuksköterskorna tar patienter till olika akutmottagningar både inom det 

egna landstinget och även utanför, så upplevs mottagandet mycket olika. De känner 

ibland att de besvärar mottagande sjuksköterska när de kommer in med en patient. Detta 

kan uttryckas både verbalt och icke verbalt. De kan uppleva en personalkonflikt där man 

till och med står och skäller på varandra över patienten. Ambulanssjuksköterskorna tar 

upp olika anledningar som de tror kan bidra till varför det emellanåt blir konflikter. 

Ambulanssjuksköterskorna tror att det kan bero på tillfälligt bristande intresse eller hög 

arbetsbelastning hos mottagande sjuksköterska.  

 

 Ja…. Vad är det här för patient? Vad är det ni kommer med……Att jag får nästan 

ibland hålla kvar sjuksköterskan för att tala om det som jag tycker är basalt (informant 

nr 5) 

Att bli avbruten 

Överrapporteringen har förberetts av ambulanssjuksköterskan på vägen in med 

patienten. När ambulanssjuksköterskorna kommer in med patienter som har sviktande 

vitala funktioner så upplever de att de för det mesta ges gott om utrymme att rapportera 

över patienten utan att de bli avbrutna. De känner att mottagande personal har tid och 

lyssnar aktivt på rapporten. För att alla ska få samma information nämner de att de 

frågar om alla är på plats innan de påbörjar sin överrapportering. En upprepning av 

överrapportering kan leda till att väsentlig information går förlorad. Informanterna 

väntar hellre någon minut för att alla ska finnas på plats än att behöva upprepa 

rapporten. 
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Men när man kommer in på rummet så vill jag bara rapportera en gång och då vill jag 

att alla ska vara tysta och lyssna (informant nr 2) 

 

Ambulanssjuksköterskorna nämner att de vill rapportera en gång för all berörd personal 

och inte bli avbrutna för eventuella frågor under överrapporteringen. De upplever att de 

tappar koncentrationen och den röda tråden om de blir avbrutna under rapporten. Ett 

professionellt bemötande bör visas av mottagande enhet genom att vänta med att ställa 

frågor tills överrapporteringen är färdig.  

 

 Är patienten illa däran då är det oprofessionellt att störa när jag har kommit igång 

(informant nr 6) 

 

Att få respons 

Informanterna har pratat mycket om att inte bli avbrutna när de rapporterar patienter 

som sviktar i vitala funktioner. Samtidigt tar de upp att de vill har respons genom frågor 

när de rapporterar patienter, men att denna dialog görs vid rätt tidpunkt. Detta blir ett 

bevis för dem att mottagande sjuksköterska lyssnar på överrapporteringen och har tagit 

till sig informationen. Frågor kan väcka nya tankar hos ambulanssjuksköterskan. Det 

kan vara att de har sett något, men inte tycker att det är så väsentligt men att det 

egentligen kan påverka hela den fortsatta vården av patienten. Akutsjuksköterskans 

engagemang i överrapporteringen leder till att det skapas en dialog istället för en 

envägskommunikation. Båda blir delaktiga i den slutgiltiga rapporten.  

 

 För mej är en bra överrapportering om jag får lite frågor varför jag gjorde kanske si 

och så…. Eller får motfrågor… för då är ju den jag rapporterar till med på vad det är 

jag har sagt (informant nr 1) 

 

Egen intention 

För att inte missa något i överrapporteringen önskas en strukturerad metod att arbeta 

efter. Ambulanssjuksköterskans förmåga att få fram patientens anamnes påverkar 

överrapporteringen. För tillfället prioriterar ambulanssjuksköterskan själv vad som ska 



 19 

ingå i den muntliga och skriftliga rapporten och även det som sägs i närvaro eller 

frånvaro av patienten. 

Att följa ett strukturerat arbetssätt 

En önskan är att det finns ett strukturerat arbetssätt som alla följer inom 

ambulanssjukvården. Detta för att minimera riskerna med att viktig information går 

förlorad vid överrapporteringen.  

 

Försöka att göra det på samma sätt så att oavsett vem som rapporterar och vem som tar 

emot så informationen blir det samma information som överförs (informant nr 3) 

 

 

Det framkommer att vid överrapportering av patienter med sviktande vitala funktioner 

väljer många att rapportera utefter ABCDE - konceptet för att visa på patientens 

problem. Informanterna upplever att det blir svårt att följa detta då de kommer in med 

en patient med diffusa besvär där problemet är svårt att identifiera. De följer ABCDE – 

konceptet, men det blir inte riktigt som när det är patienter med mer påvisbara skador 

eller problem under varje del.  

Flertalet väljer ändå att tänka strukturmässigt enligt ABCDE - konceptet inför en 

överrapportering, men att de då inte väljer att ta upp alla delar om det inte finns något 

problem med det. 

 

Att prioritera innehåll i muntlig och skriftlig rapport 

Flera av informanterna uppger att de inte överför all information muntligt utan väljer att 

dokumentera vissa delar. Det kan vara angående anhöriga och patientens sociala 

situation. Det framkommer att informanterna väljer själva ut det som de tycker är viktigt 

att rapportera muntligt till mottagande sjuksköterska. Efter att den muntliga rapporten är 

genomförd så hinner ambulanssjuksköterskorna att reflektera över rapporten medan de 

dokumenterar allt skriftligt i patientens datajournal. Detta kan medföra att det kommer 

upp nya saker, men även svar på eventuella frågor som mottagande sjuksköterska har 

ställt till överrapporterande ambulanssjuksköterska. Ambulansjournalen kan sedan 

användas som ett redskap i den vidare vården av patienten för att finna mer information 

som patienten inte kan redogöra för själv.  
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Första rapporten tycker jag den inte blir lika bra som den slutgiltiga. Den slutgiltiga 

ska ju vara riktigt bra (informant nr 2) 

 

Att anamnesen påverkar överrapporteringen 

Om ambulanssjuksköterskan fått en bra anamnes prehospitalt så upplever de att det blir 

en bättre överrapportering. De känner att de har kontrollen över situationen och har en 

beredskap att handla utifrån det.  

 

En bra överrapportering tycker jag är när man har full bakgrund på patienten. Man vet 

precis vad som har hänt. Koll på läget (informant nr 4) 

 

Det finns dock vissa hinder för att få en fullgod anamnes ute hos patienten. 

Ambulanssjuksköterskan uppger att det kan vara att patienten inte själv kan redogöra 

för vad som hänt och det finns inte heller någon där som kan hjälpa till med detta. Ett 

problem är även att patienten inte berättar allting för ambulanssjuksköterskorna oavsett 

hur mycket frågor de än ställer.  

 

Vi hämtar en dålig patient och dom inte säger hela sanningen till oss, och så kommer 

doktorn in och då har de både det ena och det andra (informant nr 1) 

 

Att rapportera i närvaro eller frånvaro av patient.  

Informanterna tar upp både negativa och positiva saker med att ha patienten närvarande 

vid överrapporteringen. Det positiva är att patient och anhöriga kan hjälpa till med att 

fylla i och samtidigt även själva berätta vad som har hänt. Det blir då mer en dialog med 

flertalet personer involverade.  

 

Så då blir det ju typ en dialog mellan sköterskan på akuten och anhöriga och jag som 

då rapporterar samtidigt liksom (informant nr 2) 

 

Informanterna berättar även att vissa saker rapporterar de i frånvaro av patient till 

mottagande sjuksköterska dels för att inte oroa patienten, men att de anser att det är 
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viktigt för att patienten ska få en god vård som möjligt. Informanterna uppger att de ser 

mycket hemma hos sin patient och detta kan vara känsligt att ta upp när patienten är 

närvarande. Exempelvis att hemsituationen kan vara på ett sådant sätt så att patienten 

inte kan komma hem dit igen direkt efter en sjukhusvistelse.  

 

trevligare att tala om och titta på patienten samtidigt som jag pratar med den, vi står ju 

ofta över patienten o de är ju hela tiden i underläge (informant nr 1) 

 

METODDISKUSSION 

Studien genomfördes på en liten ort där författarna och informanterna arbetar inom 

samma klinik och känner varandra och träffas ofta. Detta kan ha påverkat resultatet 

genom att informanterna kände av vad författarna var ute efter i sin studie. Som Kvale 

& Brinkmann (2009) tar upp kan det vara positivt att författare och informanterna kände 

varandra då det kan skapa en trygghet och en bättre atmosfär för att få informanterna att 

berätta om sina känslor och upplevelser. Om informanterna hade varit helt okända för 

författarna kan detta skapa en otrygg intervjusituation för både författarna och 

informanterna, vilket kan resultera i sämre intervjuer och minskar då giltigheten i 

resultatet. 

Författarna är medvetna om att det är en liten studie med få antal informanter och 

genomförd på en liten ort, men sannolikheten är stor att vi skulle få fram samma resultat 

om den genomfördes på en större population på en större ort, då vi fått fram ett brett 

resultat. 

Författarna har en viss upplevelse av fenomenet i och med att vi själva arbetar på en 

akutmottagning och detta kan ha påverkat författarnas förförståelse av fenomenet. 

Omedvetet kan det ha påverkat intervjuerna och därmed styrt studien i viss riktning. 

Förförståelsen av fenomenet anser författarna dock har varit till mer nytta under studien, 

för att kunna fånga den direkta upplevelsen av fenomenet. Men samtidigt så kan det 

hindra författarna att se ny områden inom fenomenet. Det kan även förhindra ett öppet 

tankesätt. Förförståelsen stärker även både giltigheten och överförbarheten. 

Förförståelsen har gjort det lättare för författarna att hantera och förstå innehållet under 

analysarbetet. Förförståelsen sätter även prägel på analysen.  
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För att minska störningar i studien så har författarna påpekat att det som informanterna 

säger är anonymt och behandlas konfidentiellt. Det har framkommit under studiens 

gång att sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården har diskuterat fenomenet som 

skulle studeras sinsemellan efter att första förfrågan angående deltagande hade skickats 

ut. Detta kan ha påverkat studiens resultat i både positiv och negativ riktning. Positivt 

genom att informanterna har börjat reflektera över fenomenet inför intervjuerna. 

Negativt kan det även ha påverkat varje individs egen uppfattning om fenomenet.  

Författarna tror att studien är överförbar på ambulanssjuksköterskor inom andra 

sjukvårdsområden. Giltigheten hos resultaten kan anses vara relativt goda då 

samstämmighet med tidigare forskning i samma fråga är hög. Alla deltagande 

informanter har samma upplevelse av överrapportering, men säger det med olika ord. 

Det är två författare som har arbetat med denna studie. Det transkriberade materialet har 

lästs och analyserats av båda författarna, detta stärker trovärdigheten av vårt resultat. 

Analysmaterialet har även diskuterats sinsemellan för att kunna kategoriserar materialet 

på ett bra sätt. Även en erfaren handledare har läst igenom materialet och detta stärker 

tillförlitligheten av materialet.   

De strata som användes var få, men lämplighetsurvalet gav ett brett spektra av 

karaktäristiska hos informanter, vilket är en god förutsättning för att finna olika 

kvalitéer i datan. Spridning av åldern hos informanterna ger en bred kunskap och 

erfarenhet. Detta ger även oss en stor inblick i fenomenet. 

Då denna studie har en begränsad tidsplan och få intervjuer är genomförda så kan det ha 

påverkat kvalliten av intervjuerna och även slutresultatet.  Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) så lärs färdigheten att intervjua genom att genomföra intervjuer och kvalitén av 

intervjun bedöms av den kunskap som produceras. Intervjuteknik är något som måste 

läras in och tränas på. Tidsbegränsningen kan i det här fallet påverkat resultatet då 

författarna inte hunnit träna upp intervjutekniken på de få veckorna som stod till 

förfogande. Tidsbegränsningen gör även att det är svårt att nå fram till tema delen i 

analysen. Vid en examensarbete så kommer författarna oftast bara fram till kategorier 

och når ej hela vägen fram till temadelen av analysen. Teman ska svara på hur 

kategorierna hör samman och är en process som ska skyndas långsamt. Författarna 

upplever att kategorierna tar upp det som är relevant i analysenheterna.  
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Enligt Dahlberg (1997) har öppen intervju sina begränsningar, då intervjuaren har 

kontrollen och styr intervjun till det område som forskaren är intresserad av och i detta 

fall kan vår förförståelse påverka intervjusituationen och leda informanten för att uppnå 

ett önskvärt resultat. Författarna är alltid delaktiga och sätter sin prägel i en kvalitativ 

ansats i och med samspelet under intervjuerna.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009)  är inte intervjulängden och antalet intervjuer som 

avgör kvaliteten, utan dess innehåll som påverkar studiens trovärdighet.  

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka ambulanssjuksköterskornas upplevelse av 

överrapportering till akutmottagningen. Författarna upplever inte resultatet som något 

revolutionerande. Liknande resultat har setts i artiklarna som använts i denna studie. Det 

enda som kanske ses som något nytt fynd är upplevelsen av ansvaret för patienten när 

denna har kommit till akuten men inte är överrapporterad till mottagande enhet.  

 

Ansvarsstatus 

Huvudfyndet som gjorts i denna studie är frågan om när ansvaret för patienten går över 

till mottagande enhet. Efter telefonkontakt med både HSAN och Socialstyrelsen så 

visade det sig att det inte fanns några anmälningsfall angående ansvar för patienten vid 

överlämnandet till akutmottagningen. Efter litteratursökning inom detta ämne så fann vi 

endast korta meningar som tar upp olika aspekter av patientansvar vid överrapportering. 

Det verkar som att övertagandet av ansvaret för patienten är en tyst överrenskommelse 

mellan ambulans och mottagande enhet, vilken antagligen varierar mellan olika sjukhus. 

Informanterna upplever att om de inte har gjort mottagande enhet uppmärksam på att de 

har kommit med en ny patient så har de fortfarande kvar ansvaret. Samtidigt är det svårt 

att upprätthålla ansvaret när journalen ska skrivas då det görs i en annan lokal på 

akutmottagningen och långt från patienten. Patientens tillstånd är dynamiskt och kan 

snabbt förändras. I dessa situationer har ambulanssjuksköterskan ingen kontroll över 

patienten och mottagande enhet vet inte varför patienten har kommit in. Det framkom 

att ambulanssjuksköterskan ibland gav en snabb rapport till undersköterskan för att ha 

ett delat ansvar för patienten, men enligt Sheehy (1998) så har det visat sig att viktig 

information kan gå förlorad om överrapportering sker på detta viset. 
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När mottagande sjuksköterska fått rapport och signerat ambulansjournalen ser 

ambulanssjuksköterskan det som ett kvitto att vårdansvaret har övergått till nästa steg i 

vårdkedjan. 

Det finns rutiner som är upprättade för varje mottagande enhet när det gäller förvarning 

från ambulans. Informanterna tycker att dessa fungerar bra och all önskad personal är på 

plats. När ambulanssjuksköterskan rapporterar angående patient med sviktande vitala 

funktioner har sjuksköterskan på akutmottagningen möjlighet att förbereda ett rum och 

samla den personal som bör vara på plats, förvarna röntgen med mera. Bruce & Suserud 

(2005) nämner också i sin artikel att förvarning ger möjlighet till planering vilket leder 

till ett gott omhändertagande av patienten.  Informanterna är väl införstådda i att om de 

inte förvarnar angående patient, så finns det inte alltid någon som står redo att ta emot 

rapport på en gång.  

 

Förhållningssätt i mottagandet 

Informanterna uppger att emellanåt upplever de att de inte visas någon respekt vid 

överrapporteringen. De nonchaleras och det arbete som gjorts prehospitalt tas inte på 

allvar. Intresset för att lyssna på ambulanssjuksköterskan kan vara mycket varierande 

från de som lyssnar ordentligt och till de som börjar jobba med patienten och vänder 

ambulanssjuksköterskan ryggen. Även Owen, et al (2009)  och Jenkin, et al (2007) 

kunde se att ambulanssjuksköterskorna upplevde en frustration när mottagande 

sjuksköterska ägnade sig mer åt patienten än att lyssna på överrapporteringen. Även 

Thakore & Morrisson (2001) och Talbott & Bleetman (2007) kom fram till att 

ambulanssjuksköterskorna upplevde att mottagande sjuksköterska gjorde en egen 

bedömning av patienten istället för att lyssna på rapporten.  

Informanterna uppgav att om ett ointresse visades av mottagande sjuksköterska så 

påskyndades rapporten för att den skulle bli färdig. Jenkin, et al (2007) fann i sitt 

resultat att om mottagande sjuksköterska inte visade intresse för patienten så gavs en 

kort och mindre komplett rapport och viktig information kunde gå förlorad. 

 Informanterna upplever att det visas tydligt från mottagande sjuksköterska om det finns 

ett intresse för patienten eller inte. Orsaken till detta kunde vara tung belastning på 

mottagande enhet eller för tillfället bristande intresse. Bruce & Suserud (2005) kunde se 
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att om rapporten var kort och koncis så var mottagande sjuksköterska mer intresserad av 

att lyssna på rapporten.  

De flesta informanter upplever ändå att de får ett gott utrymme att rapportera när de 

kommer in med en patient som sviktar i vitala funktioner. Yong, et al (2008) kunde se i 

sitt resultat att ett idealiskt system vore att minimera antal överrapporteringstillfällen 

och tidig kontakt med berörd personal leder till en snabbare vårdkedja utan avbrott för 

patienten. 

 Under dessa överrapporteringar så upplevs det mycket störande att bli avbrutna. Detta 

gör att ambulanssjuksköterskan tappar sin röda tråd och det blir lätt upprepningar. I 

dessa situationer så förloras lätt viktig information. Samtidigt så önskar informanterna 

respons genom frågor på sin överrapportering men att det då ska vara vid rätt tillfälle. 

Motfrågor från sjuksköterskan på akutmottagningen visar på ett intresse och att denne 

har lyssnat på rapporten.  

 

Egen intention 

Överrapporteringen kan vara en konst. Nu i verkligheten är det sjuksköterskor i 

ambulansen, ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som rapporterar över 

patienter. Alla har olika bakgrund och på detta sätt kan det vara svårt att få ett 

gemensamt språk som kan leda fram till en mall som används vid överrapportering. 

Med en strukturerad mall så har mottagande sjuksköterska lättare att följa med i 

överrapporteringen. Detta har både Thakore & Morrisson (2001) och Bruce & Suserud 

(2005) kommit fram till i sina studier. En utveckling av en standardiserad mall skulle 

leda till ett förbättringsarbete inom överrapporteringen och minska risken att 

information går förlorad. I Bost, Crilly, Wallis, Pattersson & Chaboyer (2010) 

reviewartikel framkom vikten av en strukturerad mall med ett gemensamt språk och 

gemensamma utbildningar runt denna minimerar risken av att tappa information vid 

överrapporteringen.  

Pothier, et al (2005) såg i sin studie att minst information gick förlorad när ett ifyllt 

underlag angående patienten tillsammans med en verbal rapport användes vid 

överrapportering. Mest information tappades när endast en verbal rapport gavs utan att 

mottagande sjuksköterska skrev anteckningar om patienten samtidigt.  
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Varje enskild sjuksköterska har i mötet med patienten sett saker som de upplever är 

väsentliga. I vårt resultat framkom det att ambulanssjuksköterskan väljer själv vad de 

tycker är viktigt att rapportera. I och med detta så kan viktig information gå förlorad då 

alla människor prioriterar och väljer själva vad som är viktigt. 

Det framkommer att flera ambulanssjuksköterskor använder sig av ABCDE- konceptet 

vid rapportering av traumapatient och patient med sviktande vitala funktioner. Detta för 

att inte missa något i överrapporteringen. Owen, et al (2009) kunde i sitt resultat se att 

om det användes en strukturerad metod för att rapportera över så minskar risken att 

tappa viktig information om patienten måste rapporteras över i flera steg inom vården. 

Men Talbott & Bleetman (2009) fick inte fram en positiv sida till att använda en 

strukturerad metod för att rapportera över patienter. De upplevde att det krävdes mer 

utbildning av ambulanssjuksköterskorna i kommunikation och i handhavandet av 

mallen.  

Men det upplevs att denna mall är svår att följa när ambulanssjuksköterskorna kommer 

in med patienter som har diffusa besvär där inga tydliga problem kan upptäckas och 

inga åtgärder behöver utföras.  Bruce & Suserud (2005) kunde även se att 

ambulanssjuksköterskorna hade ett ointresse för patienter med diffusa symtom. Detta 

kunde leda till en ofullständig verbal och skriftlig överrapportering och viktig 

information kunde gå förlorad.  

Patienten påverkar medvetet eller omedvetet anamnesen. Om inte sjuksköterskan har 

lyckats att få någon eller bara knapphändig information från patienten, anhörig eller 

annan utomstående så är det svårt att få till en bra överrapportering i slutänden. 

Sjuksköterskan känner då att de inte har kontroll över situationen och patienten. I dessa 

situationer blir det svårt att fånga upp vad patientens verkliga problem är. För att kunna 

lättare samla in en bättre anamnes av patienten och dess allmäntillstånd kan man enligt 

Hagiwara & Wireklint – Sundström (2009) använda sig av olika minnesramsor. Det kan 

vara O,P,Q,R,S och T eller S,A,M,P,L,E. O,P,Q,R,S och T är enligt följande. O (onset- 

när började besvären), P (Palliation/provocation – vad förbättrar eller försämrar 

symtomen), Q (quality – be patient beskriva besvären), R (radiation  - om smärta, strålar 

den ut?), S (severity – hur påverkar problemen den dagliga aktiviteten) och T (time  - 

under hur lång tid har patientens problem utvecklats).  Denna ramsa samlar in aktuell 

sjukhistoria om patienten. För att få information om tidigare sjukdomshistoria används 
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med fördel S (Signs and symtoms – varför har ambulans tillkallats?), A (Allergies – 

allergier), M ( Medication – medicinering), P (Past medical history – tidigare medicinsk 

historia), L (Last oral intake senaste mat o dryck intag) och E (Events prior to the illness 

– Hur mådde patienten precis innan insjuknandet?). I och med en bättre anamnes leder 

detta till en bättre överrapportering. Enligt Bruce & Suserud (2005) så är det viktigt att 

lyssna och arbeta efter vad ambulanssjuksköterskan har sett på patientens 

hämtningsplats fram tills att något nytt upptäcks som det kan utgås ifrån.  

Patienten ska i största möjliga mån involveras i sin vård. I och med detta så ska 

överrapporteringen ske i närvaro av patienten. Men i vissa fall så kan det för patienten 

och patientens anhöriga vara mest humant att överrapporteringen sker utan närvaro av 

patient.  

 

Slutsats 

Överrapporteringen görs idag på många olika sätt då det är många olika individer som 

rapporterar över patienter. Att utveckla en standardiserad mall skulle underlätta 

överrapporteringen både för ambulanssjuksköterska och akutsjuksköterska. Då vet både 

den som ger rapporten och den som tar emot den vad som kommer att rapporteras och 

risken för att information går förlorad minskas. Denna mall bör bearbetas fram 

gemensamt. 

 

Kliniska implikationer 

För att få en större förståelse för varandras roller och öka samspelet så förespråkas 

hospitering vid varandras enheter. Detta kan även leda till en smidigare övergång för 

patienten mellan vårdenheterna och det är målet med överrapporteringen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete (magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva upplevelsen 
överrapporteringen av patient från prehospital vård till akutmottagningen.  
 
Överrapporteringen ambulans till akutmottagning är en viktig del i vårdkedjan för 
patienten. Tanken med vårat examensarbete är att få fördjupad kunskap om vad som kan 
underlätta och optimera överrapporteringen. Metoden i examensarbetet är en kvalitativ 
metod och kommer att genomföras med intervjuer. 6 stycken sjuksköterskor helst med 
specialistutbildning mot ambulanssjukvård kommer att intervjuas.  
 
Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under januari – mars 2010 på 
ambulansstationerna i ett sjukvårdsområde i södra Sverige. Deltagarna informeras både 
muntligt och skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter 
deltagarnas informerade samtycke genomförs intervjuerna på en plats som bestäms av den 
deltagande. Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifiera 
deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Handledare 
Caroline Ahl/ Angela Bång 
Prefekt 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: caroline.ahl@hb.se.  angela.bang@hb.se 
Tfn xxxxxxxx, xxxxxxxx 
 

Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Erika Pettersson Åsa Weehuizen 
E-post: erika.pettersson@lj.se E-post: asa.weehuizen@lj.se  
Tfn xxxxxxx Tfn xxxxxxxxx 
 
 
Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Erika Pettersson och Åsa 
Weehuizen genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits 
X- stad     16  /  12    2009 
Verksamhetschef, Ambulansverksamheten, X län, X sjukvårdsområde 

mailto:caroline.ahl@hb.se
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Bilaga 2 Informantens godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete (magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva upplevelsen 
överrapporteringen av patient från prehospital vård till akutmottagningen.  
 
Överrapporteringen ambulans till akutmottagning är en viktig del i vårdkedjan för 
patienten. Tanken med vårat examensarbete är att få fördjupad kunskap om vad som kan 
underlätta och optimera överrapporteringen. Metoden i examensarbetet är en kvalitativ 
metod och kommer att genomföras med intervjuer. 6 stycken sjuksköterskor helst med 
specialistutbildning mot ambulanssjukvård kommer att intervjuas.  
 
Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under januari – mars 2010 på 
ambulansstationerna i ett sjukvårdsområde i södra Sverige. Deltagarna informeras både 
muntligt och skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter 
deltagarnas informerade samtycke genomförs intervjuerna på en plats som bestäms av den 
deltagande. Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifiera 
deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Handledare 
Caroline Ahl/ Angela Bång 
Prefekt 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: caroline.ahl@hb.se. angela.bang@hb.se 
Tfn xxxxxxxxxx,xxxxxxxxx 
 

Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Erika Pettersson Åsa Weehuizen 
E-post: erika.pettersson@lj.se E-post: asa.weehuizen@lj.se  
Tfn xxxxxxxxx Tfn xxxxxxxx 
 
 
Godkännande 

Härmed godkänner jag som informant mitt deltagande i studien. Jag får när som helst 
avsluta mitt deltagande genom att informera ovanstående. 
X-stad       /      2010 
 

mailto:caroline.ahl@hb.se
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Bilaga 3 Exempel på de olika stegen i analysarbetet 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Sen beror det på 

hur dåliga de är. 

Jag upplever ju 

ALLTID om jag 

har en dålig 

patient då ringer 

jag ju in. Då 

finns det alltid 

bra feedback på 

akuten, då finns 

det folket jag 

har begärt 

Beror på hur 

dåliga de är. 

Upplever att 

hjälp finns på 

plats efter 

förvarning. 

Förvänta sig 

hjälp vid 

ankomst efter 

förvarning 

Förväntan om 

tidig hjälp 

Ansvarsstatus 

 
 


