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Sammanfattning    
 
Samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och sjuksköterskan på 
akutmottagning är en viktig del i det dagliga arbetet på en akutklinik. Felaktigheter i 
samverkan vid överlämning kan få konsekvenser och följa patienten genom hela 
vårdförloppet. Syftet var att beskriva samverkan mellan sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska vid överlämning av patient till 
akutmottagning. I examensarbetet användes en kvalitativ deskriptiv metod med induktiv 
ansats. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts för att samla in data, fem 
intervjuer med sjuksköterskor inom ambulanssjukvård samt fem intervjuer med 
sjuksköterskor vilka arbetar på en akutmottagning. Tematisk analys har använts vid 
granskning av data. Ur analysen framkom tre huvudteman: “Att utbyta information”, 
“Möta en engagerad samverkanspartner” och “Att skapa ett gemensamt 
helhetsintryck”, med respektive subteman. Samverkan fungerar till stor del bra, men 
vissa brister fanns vid överlämning av patient. Betydelsen av att använda sig av och 
förmedla information utifrån den givna strukturen SBAR var stor. Vidare framkom 
olika aspekter i hur information förmedlas via tal och skrift. Engagemang, attityder och 
förståelse för varandras verksamhet var andra aspekter som var av betydelse i 
samverkan. Det var också vanligt förekommande att sjuksköterskornas uppmärksamhet 
blev störd av distraherande brus, denna distraktion fick i sin tur konsekvenser för 
informationsöverföringen. En önskan om att skapa ett gemensamt helhetsintryck i 
samband med samverkan var framträdande. Att lyssna in patienten och att föra fram 
patientens berättelse kunde bidra till att sjuksköterskorna gemensamt kunde skapa detta 
helhetsintryck.   
 
Nyckelord: Samverkan, Ambulanssjukvård, Överlämning, Rapportering, Samarbete, 
Kvalitativ, Tematisk analys 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Akutsjukvård ____________________________________________________________ 1 

Trygg och säker vård _____________________________________________________ 2 

Överlämning av patient ___________________________________________________ 3 

Samverkan ______________________________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Design ___________________________________________________________________ 6 

Deltagare ________________________________________________________________ 6 

Datainsamling ___________________________________________________________ 7 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 

Förförståelse _____________________________________________________________ 8 

Etiska överväganden _____________________________________________________ 8 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 

Att utbyta information ____________________________________________________ 9 
Ge och ta emot information utifrån en given struktur ____________________________________ 9 
Svårigheter med att muntligt och skriftligt förmedla information __________________________ 10 

Möta en engagerad samverkanspartner ___________________________________ 11 
Att ha ömsesidig förståelse och ge varandra uppmärksamhet _____________________________ 11 
Utmanande att samverka i ett socialt sammanhang _____________________________________ 12 
Då uppmärksamheten påverkas av distraherande brus __________________________________ 13 

Att skapa ett gemensamt helhetsintryck ___________________________________ 14 
Gemensamt föra fram patientens röst _______________________________________________ 14 
Strävan efter att tillsammans tolka en helhet __________________________________________ 15 

DISKUSSION _______________________________________________________ 16 

Metoddiskussion ________________________________________________________ 16 

Resultatdiskussion _______________________________________________________ 18 

SLUTSATS __________________________________________________________ 22 

KLINISKA IMPLIKATIONER _________________________________________ 22 

REFERENSER ______________________________________________________ 23 

BILAGA 1 __________________________________________________________ 33 

BILAGA 2 __________________________________________________________ 35 

BILAGA 3 __________________________________________________________ 37 



 1 

INLEDNING 
Sjuksköterskan inom ambulanssjukvård samverkar dagligen med akutmottagningen vid 
överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada. Kvaliteten i 
samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande 
sjuksköterska varierar beroende på olika faktorer. Hög arbetsbelastning och 
störningsmoment i omgivningen är två exempel vilka påverkar kvaliteten i samverkan. 
Dessa faktorer påverkar samverkan på så sätt att en distraktion kan uppstår som i sin tur 
kan leda till informationsbortfall. Information som berör patienter och deras behandling 
är direkt avgörande för fortsatt vård; därav vikten att samverkan fungerar. Då 
samverkan är central för patienters vård har detta motiverat valet av syftet för 
examensarbetet. Vidare finns ett intresse inom klinisk verksamhet att studera samverkan 
mellan sjuksköterskor inom ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterskor på 
akutmottagning. 
 

BAKGRUND 

Akutsjukvård 
Akutsjukvård kan beskrivas som den vård och behandling vilket ges till patienter som 
drabbats av plötslig sjukdom eller skada (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & 
Svensk Sjuksköterskeförening 2017; Socialstyrelsen 2013). I aktuellt examensarbete 
beskrivs akutsjukvården ur två perspektiv, intrahospitalt och prehospitalt. Till den 
prehospitala akutsjukvården hör exempelvis ambulanssjukvården vars uppgift är att 
bedriva sjukvård i eller i nära anslutning till en ambulans (SOSFS 2009:10). Till den 
intrahospitala akutsjukvården hör exempelvis den sjukvård som bedrivs på en 
sjukhusbunden akutmottagning.   
 
Då hälso- och sjukvårdspersonal inom ambulanssjukvården har fått ett patientuppdrag 
och anländer till platsen görs en snabb första bedömning av patienten vilket innefattar 
ett ställningstagande om eventuellt omgående åtgärder enligt Suserud (2005). När det 
sedan blir aktuellt för avtransport prioriteras transporten in till mottagande enhet enligt 
olika prioriteringsgrader. Dessa prioriteringsgrader graderas utifrån patientens tillstånd: 
Prioritet 1 innebär misstanke om livshotande tillstånd; prioritet 2 misstanke om 
brådskande men inte livshotande tillstånd; och prioritet 3 varken livshotande eller 
brådskande tillstånd (Norberg- Boysen 2017; SOSFS 2009:10). Patienten prioriteras 
däremot enligt triageringssystemet Rapid Emergency Triage and Treatment System 
(RETTS). Triageringssystemet vägleder sjuksköterskan inom ambulanssjukvård till att 
göra en adekvat bedömning och sortering av patienter utifrån deras uppvisade 
vitalparametrar och symtom. Triagering genomförs för att kunna sortera rätt, vilket 
innebär att den som är mest allvarligt sjuk, också ska vara den som får vård först 
(Norberg-Boysen 2017; SFS 1997:142). 
 
När patienter anländer till en akutmottagning på egen hand tas de oftast emot av en 
mottagande sjuksköterska som triagerar patienten enligt RETTS. Utifrån deras anamnes, 
symtom och vitalparametrar görs en bedömning hur snabbt patienten behöver vård 
(Socialstyrelsen 2017). För att arbeta på en akutmottagning krävs att sjuksköterskan är 
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beredd och kan hantera det oväntade samt oförutsägbara. Sjuksköterskan behöver också 
ha en bred medicinsk kunskap med vetenskaplig grund då de patienter som söker vård 
på en akutmottagning kan ha olika behov av vård och behandling (Norberg-Boysen 
2017; Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   
 
Sjuksköterskan inom ambulanssjukvård skall efter ankomst till mottagande enhet 
samverka med den mottagande enhetens olika professioner med utgångspunkt i 
patientens komplexa sjukdomstillstånd angående rätt vårdnivå. Vidare skall den vård 
som ges utföras på ett optimalt resursutnyttjande och kostnadseffektivt sätt med hänsyn 
till vårdbehovet (Socialstyrelsen 2012).  
 

Trygg och säker vård 
Akutsjukvård ska likt övrig hälso- och sjukvård bedrivas på ett patientsäkert sätt och 
med god kvalité (SFS 2017:30). Forskning visar på att en innehållsrik och strukturerad 
överlämning av patient från ambulanssjukvård till exempelvis akutmottagning påverkar 
kvaliteten på vården och säkerheten genom hela vårdkedjan. För lite information om 
patienten är ett exempel som kan ha påverkan på kvalitén på vården (Carter, Davis, 
Evans & Cone 2009; Hovenkamp et al. 2018) Sjuksköterskan inom ambulanssjukvård 
har ett ansvar och en skyldighet att bedriva en säker vård för att förhindra att patienter 
kommer till skada eller blir utsatt för vårdlidande. I 1 kap. 5§ av Patientsäkerhetslagen 
(SFS 2010:659) beskrivs vårdskada som ett “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”. Eriksson (1994, ss. 98-99) och 
Lindholm och Eriksson (1993, ss. 103-105) beskriver för första gången vårdlidandet ur 
ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdlidandet är ett lidande vilket grundar sig i frånvaro 
av god vård och anses vara ett onödigt lidande som drabbar patienten.   
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 83-90) visar på hur vårdlidandet står i nära relation till 
patientens upplevelse av trygghet och otrygghet. Denna trygghet kan påverkas negativt 
exempelvis då sjukvården inte lyssnar till eller har förståelse för det patienten säger. För 
att lyckas skapa en trygg och säker vård finns det olika utmaningar att beakta. En sådan 
utmaning gäller samverkan vid överlämning av patient. En bristande samverkan kan 
exempelvis uppstå när sjuksköterska inom ambulanssjukvård och mottagande 
sjuksköterska på akutmottagning inte har kunskap om vad samverkan innebär eller vad 
de tillsammans kan uppnå med samverkan. Hanteras inte samverkan på ett lämpligt sätt 
finns det risk att det leder till en försämrad vård för patienten där den medicinska 
kvalitén och patientsäkerheten äventyras. Likväl uppstår en risk att de sammantagna 
vårdkostnaderna ökar då undersökningar och behandlingar behöver upprepas i onödan 
(Lange, Eeden & Heyns 2018). 
 
Inom hälso- och sjukvård ställs krav på hållbar utveckling, exempelvis utifrån ett socialt 
perspektiv (Regeringskansliet 2018). Strävan mot ett arbete där patientsäkerhet ligger i 
fokus bör därför ses som en pågående process. Vid varje patientöverlämning kan 
vårdskador uppkomma. Socialstyrelsen (2017) beskriver att en bidragande faktor till 
varför vårdskador uppstår kan vara att anhöriga och patienter ej görs delaktiga i vården, 
vilket i slutändan kan resultera i en mindre säker vård. Delaktighet kan definieras som 
“en medverkan i beslut om vård samt behandling” (Longtin et al. 2010; Statens 
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beredning för medicinsk och social utvärdering 2017 s.16). Akutsjukvård som inte låter 
patienten vara delaktig bidrar till minskad trygghet, känsla av utsatthet samt maktlöshet 
i situationen. Det kan ytterst innebära att patientens grundläggande rättigheter 
bortprioriteras och en längre rehabilitering uppstår (Dahlberg & Segesten, 2010 s. 108; 
Svensk sjuksköterskeförening et al 2016). Utifrån det sociala perspektivet i att göra 
akutsjukvården hållbar, handlar det därför om att göra patienten mer delaktig i vården 
och/eller delge väsentlig information i samband med samverkan för att på så sätt öka 
patientens trygghet. Informationsgivning har vidare visat sig ha betydelse för vårdens 
kvalité enligt Chow, Nikolic, Shetty & Lai (2018). Den sociala aspekten i samverkan 
syftar till att tillgodose människors grundläggande rättigheter och inkluderande 
förhållningssätt oavsett social status (Folkhälsomyndigheten 2018). 
 
Hagiwara et al. (2019) visar på hur patientsäkerheten i prehospital sjukvård kan 
påverkas genom att avvika från behandlingsriktlinjer och hur bristfällig dokumentation 
kan leda till att vårdskador uppstår. Vidare pekar deras forskning på att avvikande 
händelser med vårdskador till följd sker i fyra fall av hundra vid prehospitala uppdrag. 
En annan bidragande faktor till varför vårdskador uppstår är att ansvarsförhållandena 
inte är klargjorda vid patientöverlämning. Samverkan kan därför behöva ses över 
(Svensk sjuksköterskeförening et al 2016).  Vårdskador som uppstår kan potentiellt 
förlänga vårdtiden, vilket på sikt kan leda till ökade kostnader för samhället (Sveriges 
kommuner och landsting 2013; Svensk sjuksköterskeförening et al 2016). 
Kvalitetsbrister är kostsamma att åtgärda och fokusering kring kvalitetsutveckling 
skulle istället kunna skapa förutsättningar för en hållbar sjukvård. Delaktighet har vidare 
visat sig ge bättre behandlingsresultat och minska vårdskador hos patienter 
(Socialstyrelsen 2009). 
 

Överlämning av patient 
Överlämning av patient till olika vårdgivare från ambulanssjukvården är ett riskfyllt 
moment, eftersom information har visat sig försvinna eller förändras i samband med 
överlämnandet (Reay et al. 2017).  Överlämningen kan enligt Carter et al. (2009) 
påverka den efterföljande vården för patienten. Ett exempel där informationsbortfall 
leder till förlängd vårdtid är att information inte dokumenterats, eller att det finns 
dokumenterat i ett svårtillgängligt journalsystem. Bost, Crilly, Wallis, Patterson och 
Chaboyer (2010) framhåller i en studie om patientöverlämning att problem vilka 
riskerar att uppstå i överlämningen grundar sig i kvantitet och kvalitet på den 
information vilket delges i samverkan. 
 
Överlämningen kan påverkas negativt om medparten exempelvis inte är beredd på att 
lyssna till rapport vid överlämnande av patient (Bost et al. 2010). Tidigare studier (Bost 
et al. 2010; Dojmi Di Delupis et al. 2014) visar att sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård kan uppfatta bristande uppmärksamhet från mottagande 
sjuksköterska vid överlämning av patient. Vidare framgår det att mottagande 
sjuksköterska i sin tur inte alltid har förtroende för de undersökningar som 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård genomför. Trots det känner mottagande 
sjuksköterska en oro då de inte får en fullständig rapport om patienten, detta eftersom 
det kan ha en negativ påverkan på patientens vård (Bost et al. 2010; Dojmi Di Delupis 
et al. 2014). Bost, Crilly, Patterson och Chaboyer (2012) påvisar i sin studie om 
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överlämning av patient att mottagande sjuksköterska anser att det förväntas av dem att 
göra många saker samtidigt. Vidare framgår det att då överlämning av patient sker, kan 
den mottagande sjuksköterskan behöva släppa saker i sitt arbete för så snart som möjligt 
ta rapport av sjuksköterskan inom ambulanssjukvård. 
 
Vid överlämning av patient överräcks ansvaret för vårdandet av patienten från 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården till exempelvis mottagande sjuksköterska på 
akutmottagning. Det finns ett flertal beskrivningar av begreppet “vårdandet” men 
beskrivs exempelvis i en studie av Blasdell (2017) att det innebär att bevara människans 
värdighet. Detta sker genom att sjuksköterskan exempelvis har en vilja och ett 
engagemang i att bry sig om patienten. Inom akutverksamheten innebär vårdandet för 
sjuksköterskan att ge omsorg till patienten i samband med ett hastigt insjuknande eller 
skada. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården har i sitt vårdande en hälsofrämjande 
funktion och den funktionen är viktig att upprätthålla när ansvaret överräcks till 
mottagande sjuksköterska så att den efterföljande vården inte blir påverkad negativt 
(Ahl & Nyström 2012; Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 
sjuksköterskeförening 2012; Svensk sjuksköterskeförening 2012).  
 
Överlämning kan ses som en dynamisk överlämningsprocess som består av tre 
komponenter: 1) den verbala rapporten, 2) överlämnande av dokumentation och 3) det 
symboliska överlämnandet. En överlämning av god kvalitet består av alla tre delar. 
(Bruce & Suserud 2005). Den verbala rapporten kan ta vid redan då sjuksköterskan 
inom ambulanssjukvård ringer in till akutmottagningen, detta då en patient befinner sig i 
ett livshotande tillstånd. Överlämnandet av dokumentationen är en del av processen. Det 
finns krav på att dokumentationen håller en viss kvalité och är idag lagstadgat (SFS 
2008:355). Den symboliska överlämningen från sjuksköterskan inom ambulanssjukvård 
till mottagande sjuksköterska på akutmottagning beskrivs ta vid då patienten flyttas över 
från ambulansbår till en brits på akutmottagningen (Bruce & Suserud 2005). Det kan 
antas att överlämningen kan se olika ut beroende på om det är en larmsituation eller 
”vanlig” rapportsituation det vill säga huruvida patientens tillstånd och grad av 
sviktande hälsa ser ut. 
 
Owen, Hemmings och Brown (2009) visar på att det finns indikationer som pekar på 
svårigheter med att skapa en enhetlig struktur vid överlämning av patient och att det inte 
finns något “gemensamt språk”. Den prehospitala överlämningen av patient samt 
dokumentationen runt om i landet följer enligt Holmberg (2016, s. 174) olika modeller. 
Det är därför rimligt att ett standardiserat tillvägagångssätt i samverkan kring 
överlämnandet av patient kan tänkas öka den gemensamma förståelsen i överlämningen 
enligt Owen, Hemmings och Brown (2009). Det finns ett flertal olika standardiserade 
verktyg för överrapportering av patienter, dessa verktyg kan vara verbala, skriftliga eller 
både och i sitt utförande (Agency for Healthcare Research and Quality 2019; Tisdale, 
Eggers & Shieh 2018; The American college of obstetricians and gynecologists 2012). 
Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation (SBAR) framhävs dock i Dahlquist et 
al. (2018) studie och menar att det är ett vedertaget standardiserad rapporteringsverktyg 
för överlämning av patient. Randmaa, Mårtensson, Swenne och Engström (2014) lyfter 
fram SBAR’s effektivitet i en studie gällande överlämning av patient. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL 2010) har arbetat för att implementera (SBAR) i 
sjukvården i Sverige. Detta rapporteringsverktyg är framtaget och avsett som ett 
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kommunikationsverktyg för den amerikanska flottan, men har senare anammats inom 
sjukvård runt om i världen enligt Renz, Boltz, Wagner, Capezuti & Lawrence (2013). 
SBAR används inom akutsjukvården, både prehospitalt och intrahospitalt för att minska 
informationsbortfall vid överlämning av patient. Tidigare forskning pekar dock på att 
det finns risker med att ha allt för stor tillit till strukturerade rapporteringsmodeller. 
Implementering av standardiserade verktyg ökar nödvändigtvis inte kvaliteten i 
överlämnandet av patient enligt Talbot och Bleetman (2007).  Standardiserade 
rapporteringsverktyg kan enligt Bruce och Suserud (2005) eventuellt vara svåra att 
implementera på alla situationer vid överlämning. Ett exempel kan vara då patientens 
behov eller ohälsa inte består utav ett konkret problem. Vidare kan vårdbehovet vara 
svårbedömt beroende på psykiska eller exempelvis existentiella orsaker.  
 

Samverkan 
Nationalencyklopedin (u.å.) och Socialstyrelsen (2011) beskriver samverkan som 
“Gemensamt handlande för visst syfte” eller ett “Övergripande gemensamt handlande 
på organisatoriskt plan för ett visst syfte”. Effekten av god samverkan bör leda till bättre 
utförande av arbetsuppgifter, i detta fall vårdövergångar (Heavey & Murphy 2015). 
Genom att se till att samverkan fungerar på ett optimalt sätt bidrar det till att patientens 
behov förmedlas fram och kan därmed tillgodoses (Reay et al. 2017). Akutklinikens 
gemensamma mål i överlämnandet av patient och i sjukvården överlag bör därmed 
fokusera på samverkan så att kvaliteten i patientsäkerheten samt klinisk effektivitet 
optimeras (Bost et al. 2010). I dagens läge har arbetet mot en mer effektiv samverkan 
och ny teknik visat sig minimera riskerna samt kontentan av detta har blivit en säkrare 
vård (Socialstyrelsen 2015; Amalberti & Ahlberg 2015). Det finns en del risker som kan 
komma att påverka samverkan mellan sjuksköterska inom ambulanssjukvård och 
mottagande sjuksköterska. Stressig arbetsmiljö, bristande samverkan samt dålig 
kommunikation i en miljö där tid och resurser är en bristvara kan påverka samverkan i 
en negativ riktning enligt Wood, Crouch, Rowland & Pope (2015). Ett högt patientflöde 
i en stressig miljö till exempelvis på en akutmottagning ökar patientmortaliteten och 
därför ställs än mer krav på att samverkan fungerar tillfredsställande (Andersson 2014). 
 
Enligt Talbot och Bleetman (2007) finns det andra faktorer som påverkar samverkan 
såsom att mottagande sjuksköterska blir distraherad vid överlämning av patient på 
grund av stress, trötthet eller ansvaret för ett flertal patienter. Regeringskansliet (2018) 
har framarbetat en utvecklingsagenda utifrån FN:s globala mål vilket syftar till en 
hållbar utveckling i samhället. Vilket tidigare nämnts, ställs krav på hållbar utveckling 
även inom hälso- och sjukvården, exempelvis utifrån det ekonomiska perspektivet. 
Ekonomisk hållbar akutsjukvård kan påverkas av kvaliteten på samverkan där 
exempelvis informationsbortfall eller feldiagnostisering blir en konsekvens då 
samverkan inte fungerar optimalt, det i sin tur kan leda till förlängd vårdtid och eller 
felbehandling som då resulterar i ökade kostnader (Lange, Eeden & Heyns 2018). 
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PROBLEMFORMULERING 
Överlämning av patient från sjuksköterska inom ambulanssjukvård till mottagande 
sjuksköterska är den sista delen i ett ambulansuppdrag och innebär att ansvaret för den 
enskilde patienten med gjorda bedömningar samt vårdåtgärder klargörs och överlämnas. 
Samtidigt visar forskning att en betydande mängd information försvinner i samband 
med överlämning. Det kan leda till betydande patientrisker då information om 
patientens bedömda hälsotillstånd och identifierade vårdbehov inte förmedlas på ett 
fullständigt sätt. 
 
Samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande 
sjuksköterska är en central del och en förutsättning vid överlämning av patient. Det är 
också en förutsättning för att kunna bedriva en trygg och säker vård. Tidigare studier 
visar att då kommunikation och samverkan inte fungerar optimalt kan det resultera i en 
begränsning eller inskränkning i tillämpningen av sjuksköterskans (inom 
ambulanssjukvården) fulla kompetens. I de fall då samverkan mellan olika 
organisationer krävs och det uppstår kommunikationsbrister har det visat sig leda till en 
sämre samverkan samt en negativ påverkan på patientens omhändertagande. 
Ambitionen med det aktuella examensarbetet var att undersöka hur samverkan mellan 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska fungerar och se 
vad som påverkar överlämningen samt hur förutsättningarna ser ut för samverkan. 
 

SYFTE 

Syftet var att beskriva samverkan mellan sjuksköterskor inom ambulanssjukvård och 
mottagande sjuksköterskor vid överlämning av patient till akutmottagning. 
 

METOD 

Design 
För att besvara examensarbetets syfte användes en kvalitativ deskriptiv design med en 
induktiv ansats. Designen har varit lämplig för att kunna vara nära rådata och beskriva 
samverkan mellan sjuksköterskor inom ambulanssjukvård och mottagande 
sjuksköterskor vid överlämning av patient (Polit & Beck 2012, s. 487; Segesten 2012, 
ss. 99-100). Den induktiva ansatsen valdes då det var angeläget att utgå från det som 
fanns grundat i insamlad data, det vill säga, författarna utgick inte från någon tidigare 
beskriven teoribildning (Braun & Clarke 2006; Creswell 2014, ss. 65-66). 
 

Deltagare 
Deltagarna bestod av sjuksköterskor verksamma på akutmottagning respektive inom 
ambulanssjukvård och valdes ut genom ett ändamålsenligt urval. Urvalsmetoden valdes 
eftersom inklusionskriterier och platsen för intervjuer kunde specificeras (Polit & Beck 
2012, ss. 516-517). Examensarbetets inklusionskriterier bestod av följande: 1) 
legitimerad sjuksköterska, 2) minst sex månaders yrkeserfarenhet av 
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akutmottagningsvård eller ambulanssjukvård och 3) vilja att beskriva samverkan vid 
överlämning av patient utifrån deras egna erfarenheter. Fem sjuksköterskor från en 
akutmottagning och fem sjuksköterskor från ambulanssjukvården deltog. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av individuella intervjuer enligt Kvale och 
Brinkman (2014, ss. 165-180). Dessa intervjuer genomfördes vid en akutmottagning 
och en ambulansstation i västra Sverige. Innan datainsamlingen påbörjades ansöktes det 
om ett godkännande att få genomföra intervjuerna av klinikens verksamhetschef (se 
Bilaga 1.). Informanterna informerades sedan om examensarbetets syfte via ett 
informationsblad som delades ut på respektive arbetsplats (se Bilaga 2.). 
Intervjufrågorna fanns formulerade i en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 3.). 
De individuella intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats i ett avskilt utrymme 
för att minska risken för störningar. Författarna intervjuade fem informanter vardera och 
intervjuerna varade mellan 20-40 minuter. Den totala intervjutiden uppgick till 292 
minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital inspelningsutrustning. 
Transkribering skedde tidsmässigt i nära anslutning till intervjuerna. 
 

Dataanalys 
För att identifiera och analysera mönster i insamlad data användes en flexibel tematisk 
analys såsom den beskrivs av Braun och Clarke (2006). I examensarbetet har metoden 
används i en beskrivande form. Analysen genomfördes i sex steg, dessa är: 1) göra sig 
förtrogen med det insamlade materialet, 2) lyfta fram data som svarade till vederbörande 
syfte samt skapa specifika koder, 3) söka efter mönster i datamaterialet och utifrån dessa 
mönster skapa subteman, 4) granska de skapade subteman i förhållande till insamlad data 
och koder, 5) definiera och ge namn åt de slutgiltiga temana och slutligen 6) presentera 
resultatet genom att väva samman all data som analyserats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Fjärde steget i den tematiska analysen. 
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Förförståelse 
Alla studier påverkas i varierande grad av den förförståelse som författarna har 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 134-135). Författarnas förförståelse grundas 
på den egna yrkeserfarenheten som sjuksköterskor inom ambulanssjukvård respektive 
psykiatrisk vård. Författarnas erfarenheter har varit en fördel eftersom ett reflekterande 
förhållningssätt antagits genom diskussion. Reflektionen har gett distans till den 
naturliga hållningen och underlättat i sökandet efter mening (Ekebergh 2017, s. 82). Då 
den ena författaren har erfarenhet inom ambulanssjukvård har förförståelsen bidragit till 
samt motiverat valet av syfte för examensarbetet. Det finns därför en viss erfarenhet hos 
författaren inom ambulansverksamheten som visar på ett behov av kunskap kring 
samverkan vilket vidare bör undersökas. Malterud (2014, ss. 48-50) skriver om 
förförståelse hos forskaren och hur denna kan vara till nytta för motivet att forska vidare 
inom ett bestämt område. Risken med denna erfarenhet är att det kan ha påverkat 
öppenheten under intervjusituationerna eller inför analys av data, dvs. författarna har 
sett det de “ville” se. Författarnas reflexion och diskussion har dock bidragit till att 
identifiera utgångspunkter i förförståelsen för att på så sätt minska inverkan samt risken 
för ett resultat färgat av tidigare erfarenheter och teorier. Målet har hela tiden varit att 
anta ett neutralt förhållningssätt vid analys som vid presentation av resultat (Malterud 
2014, ss. 48-50). Medvetenhet och öppenhet har därför hjälpt författarna att hantera 
förförståelsen vid intervjuerna samt vid dataanalys. 
 

Etiska överväganden 
Etiska övervägande har beaktats enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra principer: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitet samt nyttjandekrav. Inledningsvis 
erhölls ett godkännande från verksamhetschefen från vederbörande klinik, därefter 
delades ett informationsblad om examensarbetet ut till personalen på 
akutmottagningen/ambulansstationen. Information delgavs muntligt och skriftligt 
gällande syfte, samt att deltagandet helt och hållet var frivilligt och att de när som kunde 
dra sig ur utan att ange någon anledning samt att de själva fick bestämma lämplig plats 
för intervjun. 
 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 
innefattas inte studentarbeten på avancerad nivå (magisteruppsats) och en ansökan om 
etiskt tillstånd har därmed inte genomförts. För att skydda informanterna har 
Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän 
dataskyddsförordning) antagits. Innan intervjuerna inleddes har informanterna därmed 
endast behövt lämna ett muntligt samtycke som spelades in i samband med intervjuerna. 
För att bibehålla konfidentialiteten spelades intervjuerna in med hjälp av en digital 
lösenordskyddad ljudupptagning som enbart författarna till examensarbetet och 
handledaren fått tillgång till. Informanternas integritet och konfidentialitet har även 
skyddats genom att all information har avidentifieras samt att informanternas specifika 
arbetsplats ej har avslöjats. Målet, att ingen information ska kunna härledas till 
informanterna har på så sätt uppfyllts (Trost 2010, ss. 123-130).  
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I samband med intervjuerna kan informanterna ha känt sig utlämnade eller känt obehag 
då känslig information kan har berörts. Den känslan har fåtts ställas i relation till vinsten 
i att genomföra examensarbetet och dess nytta då sådana arbeten är viktiga för att få mer 
förståelse kring ämnet. Det har dock varit av stor vikt att värna om informanternas 
integritet och värdighet (Helsingforsdeklarationen 2013). 
 

RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet från examensarbetets intervjuer att presenteras. Efter 
analysprocessen framkom tre stycken teman: “Att utbyta information”, “Möta en 
engagerad samverkanspartner” och “Att skapa ett gemensamt helhetsintryck”. I 
tabellen nedan visas dess tillhörande subteman. 
 

Subtema Tema 

Ge och ta emot information utifrån en given struktur 
Svårigheter med att muntligt och skriftligt förmedla information  

Att utbyta  
information 

Att ha ömsesidig förståelse och ge varandra uppmärksamhet  
Utmanande att samverka i ett socialt sammanhang 
Då uppmärksamheten påverkas av distraherande brus  

Möta en  
engagerad 

samverkanspartner 

Gemensamt föra fram patientens röst 
Strävan efter att tillsammans tolka en helhet 

Att skapa ett gemensamt 
helhetsintryck 

 
Att utbyta information 
I samverkan innefattas bland annat ett utbyte av information, i detta fall mellan 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska. Informanterna 
beskrev att informationsutbytet kan gå till på olika sätt och påverkas av olika faktorer. 
För att samverkan skall kunna fungera optimalt är det viktigt med riktlinjer och system 
för hur information ska utbytas mellan organisationerna, såsom exempelvis SBAR. 
Informanterna beskrev att de använder sig av tal och skrift för att uttrycka olika nyanser 
i önskan om att utbyta information vid överlämning av patient. 
 
Ge och ta emot information utifrån en given struktur 

Informanterna beskrev att vid utbyte av information används rapporteringsverktyget 
SBAR och sedan detta verktyg implementerats har informationsutbytet blivit bättre. 
Informanterna beskrev att SBAR är ett viktigt komplement i samverkan eftersom 
verktyget har en bra struktur och relevant väsentlig information kan snabbt förmedlas. 
Informanterna uttryckte det som en fördel att man arbetar efter samma givna struktur 
mellan organisationerna. 
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“Jag tycker de är mycket bättre nu sedan vi började med det här SBAR, de 
strukturerade rapporterna nu, man får fram det som är relevant, det 
behöver inte vara långa rapporter”         

 
Informanterna förklarade att all rapportering inte nödvändigtvis sker med hjälp av ett 
strukturerat tillvägagångssätt. Tanken är att all rapport skall ske enligt SBAR men att 
många inte använder verktyget trots att det är så det är bestämt. Utbildning har 
anordnats i användandet av verktyget men informanterna beskrev det som nödvändigt 
med ytterligare utbildning i dess användning, då verktyget idag ses tillämpas på olika 
sätt. Vidare berättade informanterna att informationen som ska ges via pappersform är 
svår att förmedla med hjälp av SBAR då verktyget är konstruerat för muntlig utväxling 
av information och inte skriftlig. En annan anledning till att SBAR upplevs vara svårt 
att använda sig av i skrift var enligt informanterna, att strukturen är mer anpassad till att 
ta upp fysiska besvär. Det betyder att det kan vara en utmaning att formulera de 
psykosomatiska besvären enligt den strukturen. 
 

“Jag får RETTS-bladet också då, som de. Den utgår ju också från SBAR 
kan man säga… Det är ju ett bra komplement, sen att det följs ju inte alltid i 
ordning gör det ju inte men det ger en övergriplig bild av vad faktiskt 
patienten är här för, och vad den har i bottnen och nuvarande parametrar”  

 

Svårigheter med att muntligt och skriftligt förmedla information 
Informanterna berättade att de idag använder sig av handskrivna RETTS-journaler i 
ambulansen och uttryckte att det därför är viktigt att mottagande sjuksköterska på 
akutmottagningen även går in och läser i datorjournalen. Detta för att utbytet av 
information skall bli så fullständigt som möjligt. De informanter som arbetar inom 
ambulanssjukvård använder datorjournalen för att förmedla mer utförlig och omfattande 
information om exempelvis hemsituationen, vilket annars inte får plats på den 
handskrivna RETTS-journalen. Informanterna uttryckte att den information som skrivs 
in i datorjournalen kan inte förvanskas och går alltid att läsa, vilket handskriven journal 
inte alltid gör. Informationsbortfall på grund av dålig handskrift uttryckte informanterna 
skulle kunna elimineras enkelt med hjälp av datorskriven journal redan i ambulansen. 
Det skulle inte bara förenkla förmedlingen av skrift utan även spara tid. Informanterna 
uttryckte också att datorskriven journal i ambulansen skulle leda till att informationen 
skrivs och kan förmedlas direkt. Risken skulle på så sätt minskas för ytterligare 
informationsbortfall. Idag händer det att information skrivs in långt senare i journalen 
på grund av exempelvis hög arbetsbelastning beskrev informanterna. Det i sin tur leder 
till informationsbortfall. Informanterna förklarade att i de fall då datorjournalen inte är 
inskriven, den handskrivna journalen är oläslig och den muntliga informationen glömts 
bort finns en risk att omhändertagandet av patienten påverkas. Informanterna uttryckte 
en stark önskan om att datorskriven journal i ambulansen ska införas inom en snar 
framtid. 
 

“Så att det, det är mycket mer detaljerad information i, i journalen och 
därför tycker jag att det viktigaste är att man läser journalen, den 
informationen kan ju inte förvanskas eller glömmas bort, då kan man bara 
gå tillbaka och läsa igen”  
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De informanter som arbetar inom ambulanssjukvård uttryckte att det är svårt att delge 
information till mottagande sjuksköterska eftersom det är relativt många steg för att leta 
fram datorjournalen. Samtidigt ger mottagande sjuksköterska uttryck för att journalen 
måste “aktivt” letas fram. Informanterna sa att det finns för många system för utbyte av 
information (muntlig, handskriven och datorskriven) vilket påverka samverkan negativt 
då information riskerar försvinna. Dessutom leder dokumentation i alla dessa system till 
dubbeldokumentation. Informanterna uttryckte att risken för informationsbortfall i form 
av användandet av olika system skulle kunna minimeras om samma journalsystem 
istället användes samt att journalen på ett enkelt och naturligt sätt kan plockas fram. 
Datorjournalen som används idag beskrevs som gammal och komplex samt är inte 
optimalt anpassad utifrån dagens verksamhet.  
 

“Jag önskar att vi skulle ha samma system, att de skrev i melior, precis som 
vi gör. Både för enkelheten och att då blir det enkelt att komma åt det så 
blir det också mer patientsäkert. Det blir, det blir, det är en viss fara med 
att har flera olika system som man ska gå in i”  

 
Vid muntlig informationsförmedling uttryckte informanterna att det är viktigt att den är 
tydlig, kort och koncist, på så sätt blir arbetet mer effektivt. Kommunikationen i 
samverkan beskrevs av informanterna som en viktig del och borde ständigt arbetas med. 
Informanterna uttryckte att den muntliga informationsförmedlingen kan skilja sig och 
likaså vad som förmedlaren anser vara viktigt att föra vidare skiljer sig emellan. 
Informanterna uttalade en önskan om att i ett tidigare skede förbereda och inleda 
samverkan, förslagsvis med hjälp av telefon. Informanterna berättade vidare att ett 
telefonsamtal med kort och koncis information skulle kunna förvarna verksamheten och 
skapa förutsättningar för förberedelse.   

 
Möta en engagerad samverkanspartner 

Sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska berättade att de 
behöver samverka när deras organisationer möts vid överlämning av patient. 
Informanterna uttryckte vidare att det är väsentligt att det finns ett engagemang hos 
vardera parten i samband med samverkan för att bästa resultat ska kunna uppnås för alla 
inblandade. Informanterna uttryckte att finns faktorer som bidrar till att engagemanget 
påverkas men att möta en engagerad samverkanspartner har en betydande roll. 

 
Att ha ömsesidig förståelse och ge varandra uppmärksamhet 

För att få en optimal samverkan beskrev informanterna att det krävs ett engagemang hos 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska på 
akutmottagningen. Det är viktigt att ge sin fulla uppmärksamhet och vara mottaglig för 
information som lyssnare. Likaså den som förmedlar informationen bör ha en vänlig 
attityd samt vara tydlig uttryckte informanterna. Vilken attityd eller bemötande som 
personalen har mot varandra i samband med samverkan uttryckte informanterna var av 
stor betydelse. Informanterna berättade att det också handlar om hur de ickeverbala 
signalerna förmedlas och tolkas, exempelvis kroppsspråk, blickar, ansiktsuttryck och så 
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vidare. Informanterna beskrev att om de blir bemötta med en dålig attityd kan det ha en 
viss påverkan på hur bra arbete de utför i retur. Det handlade enligt informanterna om 
att det ska finnas en gemensam respekt för varandra och dess olika organisationer. 
 

“Det handlar ju om ett samspel och respekt för varandras arbete och 
arbetssituation” 

 
Informanterna beskrev att det krävs en viss förståelse för varandras arbete i samband 
med samverkan. Informanterna förklarade vidare att förståelsen behövs för att kunna ge 
varandra den uppmärksamhet och engagemang som krävs för att på så sätt uppnå en god 
samverkan och leva upp till varandras förväntningar. Informanterna uttryckte att om 
förståelsen finns, blir det också mer motiverat att underlätta för varandra i arbetet vilket 
många informanter sa sig uppskatta när det sker. Informanterna uttryckte en önskan om 
auskultation på varandras arbetsplatser för att öka den förståelsen och på så sätt ge 
bättre förutsättningar till att bli mer engagerad. 
 

“Det är ju bemötande mycket. Det handlar väl mest bara om det. Att man är 
också införstådd i den andras situation”  

 
Yrkesutövaren, det vill säga sjuksköterskan inom ambulanssjukvård eller mottagande 
sjuksköterska, är kärnan i samverkan och enligt informanterna är de svåra att påverka 
och/eller förändra. Informanterna beskrev att en del av det som sker är personbundet 
vilket är svårt att ändra på. Människan är dessutom av olika dagar, så beroende på 
dagsform påverkas ens fokus och intresse för samverkan. Informanterna uttryckte att 
personkännedom om varandra från de olika organisationerna upplevs ge en ökad 
trygghet, likaså att förståelsen för varandras arbete ökar vilket informanterna beskriver 
som viktigt. Informanterna uttryckte vidare att den personkemi som uppstår sinsemellan 
är en annan aspekt vilket inverka olika på samverkan. Informanterna sa att om ingen 
god personkemi uppstå, kan intresset för samverkan på grund av det bli svagare, vilket 
resulterar i att samverkan utvecklas till det sämre. 
 

“Sedan påverkar ju hur vi rapporterar, om vi är tydliga och om de lyssnar 
och är uppmärksamma, det är ju dagsform också”  

 
Utmanande att samverka i ett socialt sammanhang 

Informanterna berättade att samverka i en omgivning som omges av patienter, 
närstående och vårdpersonal från olika professioner kan vara utmanande. När 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården anländer till akutmottagningen med en patient 
och ska interagera och förmedla information till mottagande sjuksköterska sker det 
oftast i en miljö som är tillgänglig för alla. Informanterna beskrev att i den arbetsmiljön 
är det mycket annat som försiggår. Personer som inte har med patientvården att göra 
står i närheten och kan höra, samtidigt cirkulerar och utnyttjar patienter och personal 
utrymmet runt omkring. Informanterna uttryckte att det leder till en trång och ogynnsam 
arbetsmiljö att arbeta och samverka i. I dagsläget är förutsättningarna inte optimala 
beskrev informanterna för att samverkan ska kunna ske avskilt. En tydlig interaktion 
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mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvården och mottagande sjuksköterska är då 
svår att uppnå. 
 

“Det kan ju försvåra ifall det står liksom folk som vi upplever lyssnar och 
hör vad vi säger och att det är mycket personal, att det är trångt man får 
liksom inte plats. Den aspekten, att det är mycket folk och patienter överallt 
helt enkelt som gör det svårare”  

 
Informanterna uttryckte att det uppstår en svårighet att få till en god samverkan när 
arbetet sker i en sådan miljö och uttryckte att i slutändan är det patienten som drabbas. 
Informanterna beskrev att det blir svårt att skydda patientens integritet samt att det blir 
en stor utmaning att bibehålla sekretessen, vilket resulterar i att patientsäkerheten 
riskeras sättas på spel. Informanterna uppgav en önskan om att få ett avskilt rum från 
utomstående där all överföring av information kan ske. De beskrev vidare att på så vis 
tydliggörs interaktionen mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande 
sjuksköterska samt att sekretessen och patientsäkerheten enklare kan säkerställas.  
 

“Sen är det ju det att det springer anhöriga och det sitter patienter lite 
varstans. Man får vara tystlåten ibland när man rapporterar för att man ska 
bibehålla patientens integritet... Man skulle behöva en lite avskild plats när 
man rapporterar, så att man kan stänga en dörr kanske eller någonting och 
då får man ju en lugnare miljö överlag” 

 
Informanterna beskrev att de emellanåt får viska eller prata tystare med varandra i 
samband med samverkan för att bibehålla sekretessen. Risken att information blir 
otydlig och att missförstånd uppstår i samband med detta beskrevs av informanterna 
som överhängande. Informanterna sa att om informationsöverlämningen kunde ske mer 
avskilt skulle chanserna öka till att en tydligare rapport kunde förmedlas. 

 
Då uppmärksamheten påverkas av distraherande brus 

Akutmottagningen är enligt informanterna emellanåt en plats som kan vara mycket 
hektisk och rörig med många patienter i omlopp, ordinationer som ska utföras, anhöriga 
som har frågor och så vidare. Dessutom beskrev informanterna att omgivningen på 
akutmottagningen omges av en hel del störande brus. Exempel på störande brus kunde 
enligt informanterna, komma från telefoner, radioapparater och larmklockor som ringer 
och ska svaras på, datorer eller annat som pockar på uppmärksamheten. Det är många 
störmoment som kan distrahera och påverka ens fokus beskrev informanterna. 
Informanterna som arbetar på akutmottagning sa att en hög arbetsbelastning och den 
stress som det medför är inte ovanligt förekommande på en akutmottagning. 
Informanterna som arbetar inom ambulanssjukvården uttryckte att deras arbetssituation 
också kan vara pressad emellanåt då de blir dragna av SOS innan befintligt uppdrag är 
avslutat och behöver därmed snabbt åka vidare. 
 

“Patienter som kommer fram till disken, anhöriga frågar, det är någon 
transportör, röntgen kommer, vi är tillbaka med någon. Det finns 
datorskärmar, telefoner och så vidare, det är otrolig mängd störmoment 
som jag sa. Så det skulle jag tycka hade varit bra och komma därifrån” 
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Sjuksköterskan inom ambulanssjukvård anländer med en patient till akutmottagningen 
och ska enligt informanterna överlämna patientansvaret samt förmedla det som är 
relevant om patienten till mottagande sjuksköterska. Informanterna beskrev att den höga 
arbetsbelastningen, stressen som det medför samt omgivningens brus påverkar den 
mottagande sjuksköterskans uppmärksamhet och hur mottaglig han/hon är för att ta in 
ny information. Informanterna uttryckte att det dessutom påverkar fokus hos 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård när information ska förmedlas. Informanterna sa 
att då samverkan inte fungerar optimalt på grund av ovan nämnda faktorer, riskeras 
viktig information om patienten att inte nämnas eller försvinna, vilket i sin tur kan få 
konsekvenser i patientens fortsatta omhändertagande. 
 

“Om jag är stressad när jag ska ta emot en rapport så kanske jag bara 
uppfattar 50 % av vad som sägs och då kan viktig information falla ifrån 
och samma sak för den som rapporterar. Då kommer viktig information inte 
fram och det kan ha påverkan av den fortsatta processen för patienten”  

 
Informanterna beskrev att den höga arbetsbelastningen är svår att påverka och i sin tur 
stressen men genom att införa en digital journalskrivning i ambulansen tror 
informanterna att det kan komma till att underlätta arbetet och därmed 
arbetsbelastningen. Informanterna uttryckte att dubbeldokumentation skulle undvikas, 
tid skulle sparas samt att arbetet skulle förenklas för mottagande sjuksköterska då viktig 
information undviks att försvinna. Informanterna beskrev också att det finns ett behov 
av att anställa mer personal, för att på så sätt minska arbetsbelastningen och därmed 
stressen. Informanterna sa att det även skulle göra verksamheten mer patientsäker. 

 
Att skapa ett gemensamt helhetsintryck 

Informanterna uttryckte en önskan om att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården och 
mottagande sjuksköterskor på akutmottagningen ska gemensamt försöka skapa ett 
helhetsintryck kring patienten vid överlämning. Informanterna uttryckte att individuella 
omständigheter och försök till att göra patientens röst hörd skapar förutsättningar till ett 
gemensamt helhetsintryck i samverkan. 

 
Gemensamt föra fram patientens röst 

Informanterna uttryckte att målet med samverkan är att patienten ska få en god vård och 
att det är viktigt att försöka skapa ett gemensamt helhetsintryck. För att kunna uppnå 
detta bör patienten därför bli delaktig. Genom att lyssna in patienten och sedan föra 
fram patientens berättelse kan ett helhetsintryck skapas. Informanterna beskrev 
delaktighet som en förutsättning för att patientens röst ska bli hörd. De beskriver vidare 
att det är önskvärt att skapa större möjligheter till delaktighet så att patienten kan få bli 
delaktig under tiden samverkan och överlämningen sker. Informanterna uttryckte att de 
bör få en bättre överblick över patienten i samband med samverkan. Hur pass delaktig 
patienten är har enligt informanterna att göra med vad det är för typ av uppdrag, det vill 
säga om det är en larmsituation eller en “vanlig” rapportsituation. Informanterna 
beskrev att i samband med en larmsituation är patienten delaktig och det blir därför på 
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så sätt lättare att lyssna in och förmedla vad patienten vill ha sagt. Genom att patienten 
får vara delaktig, uttryckte informanterna, att chansen ökar att patienten känner trygghet 
vid överlämning eftersom patienten nu vet vem som bär ansvaret. Samtidigt som den 
som bär ansvaret vet vem den ansvarar för. Informanterna förklarade att det är en viktig 
aspekt att få patienten att känna trygghet. 
 

“Först och främst får man ju en bra bild av patienten, för man får bra 
information om det, att patienten får information både av ambulansen och 
av oss vad som kommer hända. Tror det blir en trygghet för både personal 
och patient”  

 
Informanterna förklarade att det kan bli ett problem om patientens röst inte bli 
hörd då det försvårar skapandet av ett adekvat helhetsintryck. Informanterna 
uttryckte att det gemensamma helhetsintrycket skulle kunna bli bättre om man 
tillsammans tog in patienten på ett rum och där överlämnade informationen. På så 
sätt kan alla bli delaktiga och lyssna. Informanterna uttryckte dock också en oro 
över patientens närvaro då den kan komma till att bli ofördelaktig i strävan efter 
ett helhetsintryck. De förklarade att risken finns att kommunikationen då inte blir 
helt ärlig. Informanterna beskrev att de inte vill riskera kränka patienten i 
samband med överlämning av information i strävan efter att lyssna in patienten. 
 

“Det kommer man ju inte ifrån på en rapport vid akutrummet när man har 
larmat in för då är ju patienten där, då och då kan det bli att man uttrycker 
sig otydligt och hoppas att den mottagande förstår vad man menar utan att 
patienten ska liksom uppfatta utan att man på något sätt kränker dem”  

 
Strävan efter att tillsammans tolka en helhet 

Informanterna uttryckte att samverkan i syfte att förmedla ett gemensamt helhetsintryck 
generellt sett fungerar bra och smidigt. Det uppstår sällan några problem att tillsammans 
tolka en helhet. Informanterna önskade dock att mer utbildning och övning i samverkan 
ska anordnas samt att man skulle kunna anamma fungerande koncept från andra 
verksamheter. Utbildning i användandet av rapporteringsverktyg samt utbildning i 
samverkan i stort uttryckte informanterna skulle minska risken för missförstånd. 
 

“Jag tycker det fungerar bra, det är inte, det är sällan som jag fått en 
överraskning av att jag fått en rapport och att jag fått en helt annan bild 
utan att jag tycker att det har fungerat bra”  

 
Informanternas sa att erfarenhet är en fördel i målet att tillsammans tolka helheten då 
den kan bidra till en ökad flexibilitet. Vidare beskrev informanterna att olika 
förutsättningar och erfarenheter dock inte utesluter att individuella tolkningar kan 
uppstå. Informanterna uttryckte att individuella tolkningar vid användandet av 
rapporteringsverktyg eller i informationsöverlämningen kan störa möjligheten att 
tillsammans skapa detta helhetsintryck. Vidare förklarade informanterna att 
användandet av gemensamma rapporteringsverktyg generellt sätt är gynnsamt för 
samverkan. Det krävs dock en förmåga i dess användning och det är därför viktigt med 
fortsatt övning och förbättring i dess användande. Informanterna uttryckte vidare att det 
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vore önskvärt att införa ett gemensamt journalsystem och gemensamma strategier för att 
bidra till att parterna “pratar samma språk”. På så sätt underlättas möjligheten till att 
tillsammans tolka helheten och slutligen hjälpa patienten till rätt vårdnivå. 
 

“Att man har en, en god strategi för att rapportera, man använder samma 
system så att man pratar samma språk” 
 

DISKUSSION 
Examensarbetets huvudresultat visar att samverkan mellan sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska vid överlämnande av patient till 
akutmottagning handlar om tre teman. Dessa teman är att utbyta information, möta en 
engagerad samverkanspartner och att skapa ett gemensamt helhetsintryck. 
 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa designen med induktiv ansats har gett givande beskrivningar och svarat 
an på målet att presentera ett resultat vilket ligger så nära rådata som möjligt (Polit & 
Beck, 2012 s. 505; Rienecker 2016). Resultatet kan inte generaliseras även om 
beskrivningarna ger en viss vägledning. Risken med att använda sig av en beskrivande 
metod är att det kan finnas utrymme för tolkning enligt Center for Innovation in 
Research and Teaching (2019). Författarna har dock försökt att genomföra analysen och 
presentera resultatet i en mer beskrivande form med minimal tolkning. Förhoppningen 
är att beskrivningarna av samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvården 
och mottagande sjuksköterska vid överlämning av patient till akutmottagning återgetts 
så nära data som möjligt (Grimes & Schults 2002).  
 
Den tematiska analysmetoden har skett enligt Braun och Clarkes (2006) beskrivning. 
Metoden har varit fördelaktig eftersom den finns väl beskriven och är enkel samt 
flexibel att tillämpa vid analys. Vidare anser Braun och Clarke (2016) att mycket av den 
tematiska analysen innehåller grunderna för forskning där tillämpande av annan 
kvalitativ analysmetod används. Nackdelarna och andra sidan med den tematiska 
analysmetodens flexibilitet är att det kan leda till en inkonsekvens samt bristande 
koherens vid utveckling av teman (Holloway & Todres 2003). Den tematiska analysen 
med det manifesta innehållet har vidare hjälpt författarna att identifiera, analysera samt 
rapportera mönster av data, vilket har bidragit till att resultatet blivit insiktsfullt och 
innehållsrikt (Vogel 2011). Genom att anta ett diskuterande förhållningssätt under 
analysprocessens delar, steg för steg, har medfört att resultatet presenterats så korrekt 
som möjligt (Dahlberg 2014, s. 71). Uthållighet och tålamod i processens alla delar 
genom att gå fram för fort i analysen har medfört att resultatet får ökad trovärdighet.  
 
Examensarbetets informanter valdes utefter var de arbetade, inom ambulanssjukvård 
eller på akutmottagning. Forskningsfrågan har i detta examensarbete styrt 
urvalsmetoden. Författarna har vidare i detta examensarbete använt breda 
inklusionskriterier och en urvalsmetod vilket kännetecknar kvalitativ forskning enligt 
(Polit & Beck 2012, ss. 515-516; Streubert & Carpenter 2010, ss. 28-29). Vidare fanns 
en önskan om att fånga ett så brett urval med så rika noggranna beskrivningar som 
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möjligt gällande syftet. Detta menar författarna har stärkt resultatet eftersom det speglar 
hur organisationen ser ut i stort.  Fokus på inklusionskriterier har gett ett resultat som 
representerar olika erfarenhet, ålder och kön. Den informanten med lägst erfarenhet 
hade ett halvår medan den med högst erfarenhet hade fyrtio års erfarenhet. Författarna 
hade formulerat ett krav att informanten skulle ha minst sex månaders erfarenhet. 
Benner (1993, ss. 37-46) skriver om erfarenhet, sex månaders erfarenhet valdes i 
studien som minimum på grund av att informanten skulle hunnit etablera en viss form 
av trygghet i sin yrkesroll. 
 
Urvalet av informanter till detta examensarbete har varit ändamålsenligt. Det 
ändamålsenliga urvalet lämpade sig eftersom författarna kunde specificera 
inklusionskriterier såväl som plats där intervjuerna skulle genomföras. Denna 
urvalsmetod har vidare varit att föredra med tanke på examensarbetets omfattning och 
begränsade tid (Polit & Beck 2012, ss. 517-518). Det ändamålsenliga urvalet bidrog till 
att fokus kunde hamna på de instanser där informanterna arbetade. En potentiell nackdel 
med ändamålsenligt urval är att det mycket känsligt och kan leda till eventuella över och 
underrepresenterade beskrivningar beroende på det urval författarna valt ut (Palys 2008, 
ss. 697-698; Polit & Beck 2012, ss. 275-279). Tio informanter inkluderades och alla var 
sjuksköterskor. En fördel med att inkludera sjuksköterskor från båda organisationerna är 
att man får beskrivningar från båda håll och inte enbart ur den enes perspektiv. En 
nackdel med att endast låta intervjua tio sjuksköterskor från vardera organisation är 
dock att dataunderlaget blir relativt litet från båda grupperna, tidsaspekten har dock varit 
avgörande. Det har för examensarbetets syfte varit logiskt att inhämta data och 
inkludera hälften av informanterna inom respektive organisation eftersom målet är att 
beskriva samverkan vid överlämning av patient. 
 
I examensarbetet användes semistrukturerade intervjuer, detta gjorde att specifika frågor 
kunde ställas till samtliga informanter samtidigt som det gavs utrymme för utvecklande 
frågor (Polit & Beck 2012, s. 537). Användandet av en intervjuguide underlättade vid 
intervju genom att författarna kunde försäkra sig om att samtliga frågor ställdes till alla 
informanterna. Vidare bidrog intervjuguiden med att bibehålla ett konsekvent arbetssätt 
vid genomförande av intervjuerna, vilket har varit betydelsefullt för resultatet (Pedersen, 
Delmar, Falkmer & Grønkjær, 2016). De utvecklande frågorna kunde ställas för att 
vidare förstå en beskriven situation. Den semistrukturerade intervjun har varit lämplig 
att använda med tanke på ovanan vid intervjusituationer, då strukturen har givit 
författarna ett rimligt tillvägagångssätt att förhålla sig till. Ryan, Coughlan och Cronin 
(2009) samt Polit och Beck (2012, ss. 535-539) skriver om de olika intervjuformerna 
inom kvalitativ forskning. Det hade kunnat diskuteras om exempelvis en 
fokusgruppsintervju, öppen eller critical incident intervjuteknik istället hade varit 
tillämpbart. Författarna hade i detta fall en klar bild om vad som skulle undersökas, 
samtidigt som det finns risk för gruppåverkan vid fokusgruppsintervjuer. Därav var det 
motiverat att utföra semistrukturerade intervjuer. 
 
Informanterna inom ambulanssjukvården blev intervjuade efter arbetstid eftersom risken 
annars var överhängande att intervjun skulle avbrytas på grund av en larmsituation. 
Intervjuerna på akutmottagningen kunde anordnas på ett sådant sätt att informanterna 
kunde intervjuas under arbetstid. Detta var positivt för resultatet då eventuella bortfall 
inte uppstod på grund av att de behövde göra sig anträffbara på fritiden. En intervju var 



 18 

tyvärr tvungen att göras om eftersom inspelningsutrustningen slutade att fungera. Det är 
dock tveksamt om detta på något sätt skulle ha påverkat resultatet. Alla intervjuer kunde 
genomföras under en veckas tid, detta gjorde att datainsamling och analys av 
transkriberad data kunde göras i nära anslutning.  
 
Resultatet går nödvändigtvis inte att direkt överföra till andra sammanhang eller 
organisationer. Det framarbetade resultatet bör dock kunna ge en viss vägledning kring 
hur samverkan beskrivs mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande 
sjuksköterska vid överlämning av patient till akutmottagning i Sverige. Under 
examensarbetets gång har det funnits en strävan efter trovärdighet och äkthet för att få 
ett så sant resultat som möjligt. Vid planeringsstadiet och fortlöpande har en strävan 
efter ett noga förhållningssätt vid förberedelse, organisering såväl som vid presentation 
av data (Elo et al. 2014). 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att rapporteringsverktyget SBAR har gjort att informationsutbytet blivit 
bättre sedan det implementerades, trots detta anammas det inte av alla i kliniken. 
Konsekvenserna av att inte alla organisationer använder detta verktyg kan bidra till 
missförstånd samt att viktig information missas eller försvinner. Detta ligger i linje med 
tidigare forskning vilket visar på signifikant förbättring och minimering av felaktigheter 
efter införandet av SBAR gällande kommunikation samt patientsäkerhet (Eberhardt 
2014; Whittinghamn & Oldroyd 2013). Det är dock värt att notera att trots 
kommunikation med hjälp av SBAR, kvarstår felaktigheter med cirka 11 % 
jämförelsevis med 31 % i kontrollgruppen (Randmaa et al. 2014). En annan studie 
(Abourbih, Armstrong, Nixon & Ackery 2015) rapporterar att utfallet av utbyte av 
information kan påverka patienters hälsa. Risker i samband med informationsutbytet 
kan förhindras genom att alla använder sig av samma verktyg. Genom att aktivt arbeta 
för att gemensamt använda sig av SBAR skulle felaktigheter därför kunna minskas. 
 
I det aktuella resultatet framkom att rapporteringsverktyget SBAR har en bra struktur 
och relevant information kan snabbt förmedlas efter en given struktur, vilket har 
framkommit i en tidigare studie av Achrekar et al. (2016). Följden av detta är således att 
tid sparas samtidigt som patientsäkerheten ökar. Verktygets fördelar är noga beforskade 
och ligger i linje med vad andra studier har kommit fram till (Blom, Petersson, Hagell & 
Westergren 2015; Stewart & Hand 2017). Trots att SBAR har en bra struktur och 
möjliggör snabb förmedling av information, är det av vikt att alla använder SBAR och 
framförallt att sjuksköterskorna använder det på samma sätt.  Det finns riktlinjer idag i 
Sverige gällande användning av SBAR inom hälso- och sjukvård framtagna av SKL 
(2010). Det väcks därmed en förundran över att inte alla använder sig utav verktyget 
och att egna tolkningar förekommer trots väl underbyggd forskning gällande dess 
effektivitet. Det är en viktig del att informationsutbytet fungerar på ett tillfredsställande 
sätt och enligt en brittisk studie (Greene 2014) kan upp till hälften av all viktig 
information missas vid överrapportering på akutmottagning. 
 
I resultatet framkom en önskan om mer utbildning i samband med rapport och då 
särskilt med hjälp av SBAR för att underlätta samverkan. De Meester, Verspuy, 
Monsieurs och Van Bogaert (2013) lyfter i sin studie gällande kommunikation vikten av 
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god rapport samt utbildning i hur rapportering bör genomföras för att undvika att 
patienten drabbas av allvarliga oväntade händelser.  Utbildning har anordnats i den 
kliniska verksamheten men inte i den utsträckning vilket önskas. Problemet med för lite 
utbildning är att det kan finns en kunskapslucka vilket kan leda till felaktigheter vid 
överlämning av patient. Det kan vidare diskuteras om huruvida verktyget är 
svårbegripligt och eller om individens kompetens är avgörande för hur verktyget 
används i detta fall. Konsekvenserna kan vidare leda till att man använder verktyget på 
ett sätt vilket inte är tänkt ifrån början och eller anammar ett eget sätt i hur man 
rapporterar. Tidigare forskning visar på att allt fler sjukhus i världen anammar SBAR i 
klinisk verksamhet eftersom det är ett effektivt verktyg för att överkomma svårigheterna 
i att överföra information inom och kring organisationerna. Forskningen visar också på 
att kontinuerlig utbildning krävs då verktyget implementeras i flera delar av den 
kliniska vårdverksamheten och inte enbart i samband med samverkan inom 
akutsjukvården (Pope, Rodzen & Spross 2008; Markley & Winbery 2008). 
 
Vidare framgick i resultatet att det finns svårigheter att anamma rapporteringsverktyget 
SBAR på “icke fysiska” problem samt vid rapportering i pappersform. SBAR är i 
grunden framtaget för militären och då främst för muntlig information. Problemet med 
att SBAR inte är anpassat till rapportering av symtom utanför det fysiska spektra är att 
det kan leda till systematiska fel vid till exempelvis rapport gällande psykiska besvär. 
Risken för systematiska fel kan förstärkas av kravet gällande dess användning från SKL 
(2010). Även om den mesta forskningen idag påvisar styrkan i användandet av SBAR 
finns det forskning som har hittat fynd vilka pekar mot svagheterna i användandet av 
SBAR exempelvis när det kommer till patienter med komplicerade sjukdomstillstånd 
(Sumesh 2018). Slutsatsen av detta är att man kanske ska använda sig av andra 
alternativ när det kommer till rapportering i skrift och eller rapportering av åkommor av 
psykisk karaktär. 
 
Resultatet visar på att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården fortfarande för journal 
med handskrivet papper och att detta är besvärligt. Vidare framgår det att det inte alltid 
går att se vad som står skrivet och eller att texten inte alltid får plats. Konsekvenserna av 
detta är att viktig information riskerar försvinna vilket i sin tur kan få påföljder i 
patientsäkerheten. Utveckling av ny teknologi och nya former av informationshantering 
har ökat de senaste åren (Bhavnani, Narula & Sengupta 2016). Det är i dagens moderna 
hälso- och sjukvård många gånger otänkbart att inte skriva och föra journal utan hjälp 
av en dator med datorskriven text. Det är därför förvånande att ambulanssjukvården 
fortfarande använder handskriven journal istället för att nyttja datorteknik med trådlös 
anslutning.  Tidigare forskning visar vidare på att patientsäkerheten hotas då 
pappersjournal skrivs för hand, detta går också emot målet om att driva en trygg och 
säker vård (Koivunen, Niemi & Hupli 2015). Hovenkamp et al, (2018) påvisar i en 
studie om patientöverlämning att en icke fungerande informationsöverföring på grund 
av oläslig handstil med borttappad information till följd, visat sig påverka patienten 
genom hela vårdförloppet. Akutverksamheten bör därför eliminera denna risk för 
informationsbortfall genom att exempelvis föra journal på dator redan i ambulansen och 
på så sätt utbyta information på ett mer säkert och hållbart sätt. Det finns en miljöaspekt 
och en tidsaspekt vilket kan förbättras med relativt enkla medel.  
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I resultatet framkom att hög arbetsbelastning och distraktioner i omgivningen påverkar 
uppmärksamheten hos individen, detta påverkar i sin tur hur information förmedlas från 
sändaren och tas emot av mottagaren. Porcelli och Delgado (2018) påvisar i sin studie 
om stress och beslutsfattande att stress påverkar individens förmåga att lära samt fatta 
beslut, detta går i linje med resultatet. Konsekvenserna av en sådan påfrestande 
omgivning kan leda till att individens attityd, engagemang och beteende blir påverkat i 
negativ riktning. Om det inte finns ett engagemang och eller respekt i samverkan 
riskerar viktig information utelämnas. Vårt resultat överensstämmer med Kiymaz och 
Koç (2017) studie som beskriver hur ovarsamhet och ouppmärksamhet till följd av hög 
arbetsbelastning samt brist på personal är bidragande faktorerna till varför medicinska 
misstag begås på en akutmottagning. Dock menar Kiymaz och Koç (2017) att en stor 
del av de misstag som begås också påverkas av hur pass bra personalen trivs på sin 
arbetsplats samt om de arbetar dag- eller nattskift vilket inte var något som framkom i 
vederbörande examensarbete men som eventuellt kan vara ytterligare faktorer som 
påverkar. 
 
Det aktuella resultatet går även i linje med annan forskning, vilket visar på att 
förtroende och respekt hos individen är viktigt ur samverkanssynpunkt, individens 
beteende samt attityd påverkar utfallet av samverkan enligt Morley och Cashell (2017). 
Detta är något som skulle kunna förbättra genom att tänka på hur man bemöter varandra 
i samverkan. Stress vilket kan uppstå i svåra situationer kan förhindras genom att träna 
på att kommunicera empatiskt och klokt (Eide & Eide 2006, ss. 20-21). Utifrån den 
synvinkeln kan kommunikationsträning bidra till ett mer ökat engagemang och ett mer 
aktivt lyssnande vilket ofta är en förutsättning för att undvika eventuella problem såsom 
informationsbortfall eller missuppfattningar. 
 
I omgivningen på akutmottagningen finns många störningsmoment som påverkar 
samverkan på ett eller annat sätt, vilket framkom i det aktuella resultatet. Det finns en 
medvetenhet kring omgivningens brister och en önskan om förändring. Problemet med 
störningsmoment såsom höga ljud är att det kan skapa stress vilket kan öka risken för 
misstag och utbrändhet. Två tidigare studier (Tijunelis, Fitzsullivan och Henderson 
2005; Graneto och Damm 2013) stödjer resultatet vilka beskriver att det generellt är för 
höga ljudnivåer idag på en akutmottagning än vad som bör accepteras, konsekvensen av 
detta är att risken för misstag blir högre En av studierna, (Tijunelis, Fitzsullivan och 
Henderson 2005) belyser vikten av att individen agerar och att där krävs en 
medvetenhet kring problemet genom att inte bara identifiera exempelvis en störande 
källa utan att göra något åt den. Det positiva är att ljudkällor oftast är lätta att identifiera 
och det går i många fall att göra något åt dem. Genom att öka medvetenheten hos var 
och en kring störmoment i miljön kan dessa åtgärdas. Enkla åtgärder kan vara att sänka 
volymen på telefoner som ringer högt, stänga av apparatur vilka inte används med mera. 
 
I aktuellt resultat framkom en önskan om att tillsammans få skapa ett helhetsintryck av 
situationen och av patienten genom att lyssna in patienten samt att göra denna mer 
delaktig. Då patientens röst inte blir framförd i berättelsen skulle detta kunna leda till 
konsekvenser i form av felaktig behandling och eller missad information. Felaktig 
information och behandling kan på sikt riskera få finansiella konsekvenser, liksom 
konsekvenser för individen. Slutsatsen blir alltså en ökad kostnad och kan leda till 
onödigt lidande. Det anses vidare vara dyrare att åtgärda felaktigheter än att arbeta 
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förebyggande. Världshälsoorganisationen har utifrån tidigare forskning därför startat ett 
initiativ med målet att inom de närmsta fem åren arbeta för att halvera felaktig 
medicinsk behandling till följd av onödiga, undvikbara felaktigheter till exempelvis hur 
vården är organiserad (World Health Organization 2017; Awdish & Berry 2017). Det 
finns även krav vilket ställs på sjukvården om trygg vård och rättighet till information 
(Petersson & Blomqvist 2011; SFS 2017:30; SFS 2014:821).  
 
Annan forskning, (Penque & Kearney 2015) visar på att då sjuksköterskan skapar 
förutsättningar för patienten att vara delaktig och närvarande i vården ökar patientens 
tillfredsställelse. På ett etiskt plan tillfredsställer delaktigheten människors ömsesidiga 
beroende av varandra, i detta fall patienten och sjuksköterskan där den sistnämnde mer 
eller mindre bär ansvar för den andres liv (Løgstrup 1994, s. 83). En patient som tillåts 
vara delaktig i samverkan kan känna trygghet. Denna trygghet skapas vidare genom att 
patienten får ta del av informationen och tillsammans forma helhetsintrycket. Det skulle 
sedermera vara av intresse att skapa förutsättningar i organisationerna så patienten får 
möjlighet till att vara delaktig. Det är därför önskvärt och skulle säkerligen kunna gå att 
åtgärda genom att skapa förutsättningar för patientdelaktighet med tämligen enkla 
medel. Kravet på hållbarhetstänk i dess sociala mening motiverar ytterligare förändring 
(Folkhälsomyndigheten 2018; Sanandaji & Hök 2017, ss. 4-15).  Det framkom dock i 
resultatet att patienten riskerar blir kränkt, samt att närvaron och eller delaktigheten kan 
störas i bland annat rapport eftersom den då inte blir lika naturlig då patienten hör det 
som sägs. I de fall då sjuksköterskan inom ambulanssjukvård vill föra fram ett budskap 
kring helhetsintrycket runt exempelvis patientens hemsituation, skulle detta eventuellt 
kunna lösas på ett enkelt sätt genom att vänta med att kommunicera känslig information 
tills att patienten är på ohörbart avstånd.   
 
Samverkan i syfte att tillsammans tolka en helhet fungerar enligt resultatet generellt sätt 
bra. Det finns dock en önskan om mer utbildning och övning i samverkan samt 
användandet av gemensamma strategier så att “man pratar samma språk”, där krävs en 
förmåga och erfarenhet. En negativ konsekvens av samverkan, av att inte tillsammans 
kunna tolka en helhet och lyfta fram det som patienten sagt kan vara att 
patientsäkerheten hotas. Helhetsintrycket tillsammans med den skriftliga och muntliga 
dokumentationen har visat sig påverka patientsäkerheten, detta eftersom helheten i sin 
tur är vägledande för den vård patienten får eller inte får enligt tidigare forskning 
(Gillespie, Chaboyer, Longbottom & Wallis 2009; Kanerva, Kivinen & Lammintakanen 
2015). En försvårande aspekt kan vara då sjuksköterskorna inte är beredda på att 
genomföra förändringar i sitt arbetssätt för att på så sätt tillsammans kunna tolka denna 
helhet, exempelvis i form av hur de kommunicerar sinsemellan. En studie av Johnson 
(2014) beskriver vidare att det kan vara svårt att genomföra förändringar då det finns en 
etablerad “kultur” på enheten. Det anses vara svårt att ändra gamla mönster hos vana 
sjuksköterskor. Det är dock möjligt att motivationen och viljan till att förändra ett redan 
etablerat arbetssätt för att förbättra förmågan att tillsammans skapa en helhet skulle 
kunna påverkas i positiv riktning av mer utbildning i samverkan. Studier från andra 
organisationer inom vården framhåller att inte bara kulturen och utbildningen gör 
skillnad i samverkan vid patientöverlämning. Det finns ett vidare intresse av att forska 
mer kring hur samverkan vid överlämning skulle kunna bli bättre. En litteraturstudie har 
genomförts i syfte att hitta den mest effektiva “överlämningsmetoden”. Det finns dock 
en brist på rigorösa studier som är randomiserat kontrollerade (Smeuler, Lucas & 
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Vermeulen 2014). Tidigare forskning (Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg 2016) 
beskriver också vikten av att besitta en god samverkanskompetens, då det har visat sig 
underlätta i de svåra situationer som kan uppstå inom akutverksamheten. Samverkan 
utgör trots allt en väsentlig del i kompetensen för exempelvis sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård och vidare utbildning är därför av vikt.  
 
Examensarbetets resultat bör kunna överföras och replikeras till liknande instanser runt 
om i landet trots att den är gjord på endast en akutmottagning och ambulansstation. 
Metoden har tydligt presenterats och diskuterats vilket stärker pålitligheten i utförandet. 
Det aktuella resultatet har en relativt hög trovärdighet eftersom författarna är 
sjuksköterskor, varav en har erfarenhet i arbetet som sjuksköterska inom 
ambulanssjukvård. Denna erfarenhet gör även att där finns förståelse för informantens 
situation. Diskussion och reflexivitet sinsemellan gällande resultatet har varit viktig för 
att tygla förförståelsen samt att inte låta sig föregås av den trots tidigare erfarenheter. 
Det har funnits en strävan efter neutralitet vid analys av resultat samt att presentera detta 
så tydligt som möjligt. Tidigare forskning inom området i liknande sammanhang har 
visat på resultat med liknande nyanser (Polit & Beck 2012, ss. 584-586; Lincoln & 
Guba 1985). 
 

SLUTSATS 
Samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och mottagande 
sjuksköterska i samband med överlämning av patient beskrivs generellt som bra 
fungerande men med förbehåll. Då samverkan sker i en vårdmiljö med mycket störande 
brus och en hög arbetsbelastningen har det visat sig att samverkan inte kan ske optimalt. 
Risken att informationsbortfall uppstår blir överhängande, dels på grund av distrahering 
av uppmärksamhet, dels på grund av bristande struktur. Det är därför viktigt att 
informationen är kort och koncist samt förmedlas på ett strukturerat sätt, exempelvis 
med hjälp av SBAR. Dagens utformning av vårdmiljön har visat sig ha en negativ 
påverkan på sekretess och patientsäkerhet. Fler studier behövs därmed som undersöker 
vårdmiljöns betydelse för en hållbar akutsjukvård där samverkan vid överlämning av 
patient sker. Huruvida kompetensen är av betydelse i samverkan är en annan aspekt som 
bör studeras. 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
Samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvården och mottagande 
sjuksköterska på akutmottagning är en central del och en förutsättning vid överlämning 
av patient och därmed är det av betydelse att samverkan fungerar optimalt. De resultat 
som framkommer i vederbörande studie bidrar till följande kliniska implikationer: 
 

• Skapa förutsättningar för samverkan. 
• Utveckla och implementera förutsättningar för ett strukturerat system för överlämning.  
• Säkerställa att sekretess upprätthålls och störande brus reduceras.  
• Utveckla samverkan i syfte att förhindra vårdskador och därmed kostnader för 

samhället i stort. 
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BILAGA 1 

 
 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård vid högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 
gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att beskriva samverkan mellan sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska vid överlämning av patient till 
akutmottagning. 
 
Problembeskrivning 
Ambulanssjukvård ska bedrivas så att patienten ges en trygg och säker vård. 
Överlämning av patient är den sista delen i ett ambulansuppdrag och innebär att 
ansvaret för den enskilde patienten övergår från ambulanspersonalen till mottagande 
sjuksköterska exempelvis på akutmottagning. Samverkan mellan ambulanspersonalen 
och mottagande sjuksköterska är en viktig del i överlämningen. Det är genom 
samverkan som ansvaret för gjorda bedömningar och vårdåtgärder klargörs. 
Samtidigt är samverkan mellan ambulanspersonalen och mottagande sjuksköterska en 
av de mest kritiska delarna i överlämningen. Forskning visar att en betydande mängd 
information försvinner vid överlämning. Detta kan leda till betydande patientrisker då 
information om patientens bedömda hälsotillstånd och identifierade vårdbehov inte 
förmedlas på ett fullständigt sätt. 
Ambitionen med aktuellt examensarbete är att undersöka vad som påverkar 
överlämningen i sin helhet och då med särskilt fokus på den samverkan som fordras 
mellan sjuksköterska inom ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska samt hur 
förutsättningarna ser ut för en sådan samverkan. 
 
Metod 
Metoden i examensarbetet utgår ifrån en kvalitativ design där datainsamlingen kommer 
att ske med hjälp av intervjuer. För att delta i examensarbetet ska informanten vara, 
sjuksköterska med minst 6 månaders heltidstjänstgöring på akutmottagning, eller 
ambulans. 
 
Etiska överväganden 
När vi har fått ett godkännande att genomföra intervjuer av verksamhetschefen kommer 
vi besöka respektive arbetsplats där vi informerar personalen om vårt examensarbete. 
Informanterna kommer bland annat bli informerade om examensarbetets syfte, att 
deltagandet helt och hållet är frivilligt. Informanterna skall lämna ett muntligt 
medgivande, informeras om att de när som kan dra sig ur utan att ange någon orsak 
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samt själva bestämma lämplig plats för intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in på 
en lösenordsskyddad ljudupptagning som endast vi och vår handledare får ta del av. 
Data kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Vi 
värnar om informanternas konfidentialitet samt skyddar deras integritet genom 
avidentifiering av all insamlad data. Vid publicering kommer det analyserade resultatet 
att vara avidentifierat. Målet är att ingen information kan härledas till informanterna 
eller dess klinik. När uppgifterna inte längre behövs kommer alla data att raderas.  
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare: 
Henrik Andersson 
Lektor i akutsjukvård 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
 
Hälsningar 
 
Alexander Henningsson                 Emmy Olsson 
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BILAGA 2 

 
 

Förfrågan om deltagande i examensarbete 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård vid högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 
gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att beskriva samverkan mellan sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska vid överlämning av patient till 
akutmottagning. 
 
Problembeskrivning 
Samverkan mellan ambulanspersonalen och mottagande sjuksköterska är en av de mest 
kritiska delarna i överlämningen. Forskning visar att en betydande mängd information 
försvinner vid överlämningen av patient. Detta kan leda till betydande patientrisker då 
information om patientens bedömda hälsotillstånd och identifierade vårdbehov inte 
förmedlas på ett fullständigt sätt. Ambitionen med aktuellt examensarbete är att 
undersöka vad som påverkar överlämningen i sin helhet och då med särskilt fokus på 
den samverkan som fordras mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och 
mottagande sjuksköterska samt hur förutsättningarna ser ut för en sådan samverkan. 
 
Metod 
Kvalitativ intervjustudie. För att delta i examensarbetet ska du som informant vara 
sjuksköterska med minst 6 månaders heltidstjänstgöring på akutmottagning, eller 
ambulans. En intervju beräknas ta 30-60 minuter. 
 
Etiska överväganden 
Deltagandet är helt och hållet frivillig och du kan när som dra dig ur utan att ange någon 
orsak samt själv bestämma lämplig tid och plats för intervjun. Deltagandet är frivilligt 
och kommer att spelas in på en lösenordsskyddad ljudupptagning som endast vi och vår 
handledare får ta del av. Datan kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av den. Vi värnar om din konfidentialitet samt skyddar din integritet genom 
avidentifiering av all insamlad data. Vid publicering kommer det analyserade resultatet 
att vara avidentifierat. Målet är att ingen information kan härledas till dig eller din 
klinik. När uppgifterna inte längre behövs kommer alla data att raderas.  
 
Anmäl ert intresse till er avdelningschef så snart ni kan, tack på förhand! 
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Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare: 
Henrik Andersson 
Lektor i akutsjukvård 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
 
Hälsningar 
 
Alexander Henningsson            Emmy Olsson 
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BILAGA 3 

INTERVJUGUIDE 
 

1. Hur sker samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och 
mottagande sjuksköterska vidöverlämning av patient till akutmottagning. 
 

2. Hur fungerar samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och 
mottagande sjuksköterska vid med överlämning av patient till akutmottagning 
 

3. Vad påverkar samverkan mellan sjuksköterskan inom ambulanssjukvård och 
mottagande sjuksköterska vid överlämning av patient till akutmottagning 

 
4. Behöver samverkan vid överlämning av patient förbättras? 
·         Om ja, vad behöver göras bättre? hur ska det göras bättre? 
·         Om nej, varför behöver samverkan inte förändras? 
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