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Sammanfattning    

Att som sjuksköterska i ambulansen överrapportera en patient till 
akutmottagningssjuksköterskan är en viktig del i arbetet. Detta är en riskfylld situation 
för patientsäkerheten då kommunikationen ofta brister. Syftet med denna studie är att 
undersöka akutmottagningssjuksköterskans upplevelse av överrapportering från 
sjuksköterskan i ambulansen när det gäller patienter med icke livshotande tillstånd. En 
kvalitativ metod med intervjuer har använts för att få fram upplevelserna. Intervjuerna 
utgick från Critical Incident Thechnique. Det var tio stycken informanter som deltog i 
studien. Data analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet från intervjuerna delades upp i två huvudkategorier och fem underkategorier. 
Resultatet visade på att informanterna saknade en helhet kring patienten. Även saknad 
av en strukturerad överrapportering både muntligt och skriftligt. Detta leder till 
missnöje hos informanterna. Det visade även att det är personbundet hur 
tillfredsställande överrapporteringen blir. Studien stödjer en användning av verktyg för 
strukturerad kommunikation och patientdelaktighet vid överlämning av patient från 
sjuksköterska i ambulans till sjuksköterska på akutmottagning. Resultatet påvisar också 
vikten av att i vidareutbildning till ambulanssjuksköterska förmedla kunskap om 
informationsöverföringens betydelse. 

 
Nyckelord: Överrapportering Kommunikation Sjuksköterskor, Akutmottagning, 
Ambulans, Prehospital, Hospital,                   
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INLEDNING 

Enligt Patientsäkerhetslagen (Svensk Författningssamling 2010) ska all vårdpersonal 
skydda patienten mot att drabbas av skador i vården. Skador som kunde ha undvikits om 
adekvata åtgärder vidtagits benämns vårdskador. Varje år drabbas ca 105 000 personer i 
Sverige av en vårdskada (Lindh & Sahlqvist 2012, s. 19). Detta gör att situationer med 
kommunikation och informationsöverföring mellan vårdpersonal om patientens 
tillstånd, vård och behandling är ett av sjukvårdens stora riskområde (The Joint 
Commission 2007). Enligt tidigare forskning så ökar patientens säkerhet och vårdkedjan 
fungerar bättre med en fullständig och strukturerad kommunikation (Leonard, Graham 
& Bonacum 2004, ss. 85-90). Det finns dock endast få studier inom detta område 
kopplat till sjuksköterskan i ambulansens arbetsfält (Jenkin, Abelson-Mitchell & 
Cooper 2007, ss. 141-147). Att rapportera över patientens hälsotillstånd, utförda 
observationer och åtgärder till mottagande sjuksköterska på akutmottagning ingår i 
sjuksköterska i ambulansens yrkesroll och sker i samband med vården av alla patienter.  
För att inte viktig information ska försvinna vid överrapporteringen finns flera 
strukturerade överrapporteringsmetod att tillgå, bland annat SBAR (Wallin & Thor 
2008, ss. 26-27). Ett flertal studier visar dock på att strukturerade 
överrapporteringsmetoder sällan används i vården och att patienter fortfarande erhåller 
vårdskador på grund av bristande kommunikation (Solet, Norvell, Rutan & Frankel 
2005, ss. 1091-1099; Wilson, Runciman, Gibberd, Harrison & Hamilton 1995, ss. 458-
471 ; Cornell, Townsend-Gervis, Vardaman & Yates 2014, ss. 164-169). 

Av den orsaken är det angeläget att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagningen 
upplever informationsöverföringen från sjuksköterskor i ambulansen.  
  
 

BAKGRUND 

Sjuksköterskan i ambulansen 
Som sjuksköterska inom ambulanssjukvården behövs kompetens inom många områden. 
Sjuksköterskan i ambulansen ska, bortsett från att ge god vård, även ha kunskap om 
hygienrutiner och kunskap om förebyggande om smittspridning, ha kunskap om 
rapportering till mottagande vårdinrättningar, ha kunskap om de riktlinjer som gäller, 
hantera hot- och våldssituationer, ha kunskap om att upprätta prehospital 
sjukvårdsledning samt kunna samverka och kommunicera med bland annat larmcentral, 
polis och räddningstjänst (Jonsson 2009, s. 93; Socialstyrelsen 2009; Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening 2012).  

 

Ambulansuppdraget 

Ett ambulansuppdrag initieras genom att ett samtal om behov av hjälp inkommer till 
larmcentralen (Stålhandske 2009, s. 82; Suserud, Bruce & Dahlberg 2003a, s. 13). När 
prioriteringsgraden är bedömd initierar larmcentralen och förmedlar ett uppdrag 
(Suserud, Bruce & Dahlberg 2003a, .s 13). Uppdraget kan delas in i tre olika faser 
(Hagiwara & Wireklint Sundström 2009, ss. 117-144). 
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Den första fasen är när ambulanspersonal får information från larmcentralen om 
uppdraget. Planering av vård och behandling påbörjas inkluderat vilken utrustning och 
vilka behandlingsanvisningar som kan vara tillämpliga.  

Under den andra fasen sker mötet med patienten och bedömningen startar. En första 
bedömning görs enligt ABCDE - Airway Breathing Cirkulation Disability Exposure 
(Hagiwara & Wireklint Sundström 2009, ss. 122-131) och är en övergripande 
bedömning. Om/när denna bedömning är färdig inklusive eventuella åtgärder, går 
ambulanssjuksköterskan över till att göra en andra utförligare bedömning.  

I den tredje och sista fasen förflyttas patienten över till ambulansen (sjukvårdshytten) 
och resan in till annan vårdinrättning kan påbörjas, fortsatt eventuell vård och 
behandling kan fortsätta. Dokumentation bör ske i ambulansen om det finns tid, annars 
sker dokumentationen efter det att sjuksköterskan lämnat av patienten på 
vårdinrättningen och en överrapportering sker.  
 

Mötet mellan patient och sjuksköterska i ambulansen 

Sjuksköterskan i ambulansen har ofta ett kort möte med patienten. I det korta mötet ska 
mycket hinnas med, sjuksköterskan ska både hinna göra en bedömning och ge 
behandling (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008, ss. 185-192). Det är viktigt att det 
blir ett tillfredsställande första möte där patienten tas på allvar, blir hörd, blir sedd samt 
känner sig trygg (Suserud, Bruce & Dahlberg 2003b, ss. 14-18). Det är av största vikt 
att sjuksköterskan i ambulansen ger ett lugn och har ett säkert förhållningssätt i en ofta 
stressande situation (Ahl & Nyström 2012, 33-41). 

Ytterligare faktorer som sjuksköterskan i ambulansen måste ta hänsyn till och visa 
respekt för är patientens kultur, religion, hemsituation och sociala omständigheter. Att 
erkänna patientens hela livsvärld gör att omvårdnadssituationen för patienten blir 
positiv och lindrar lidandet och är en viktig del i bedömningen av patienten (Suserud, 
Bruce & Dahlberg 2003b, ss. 14-18). 

En studie av Wireklint Sundström och Dahlberg (2011, ss. 113-119) visar att om 
sjuksköterskan i ambulansen intar  patientens perspektiv i en situation, kan det också 
leda till att säkrare beslut fattas. Ett anpassningsbart och öppet förhållningssätt till 
patienten medför att felaktig behandling som kunnat skapa lidande och skada för 
patienten kan undvikas. Mötet mellan patienten och ambulanssjuksköterskan innehåller 
därför viktig information som behöver överföras till akutmottagningssjuksköterskan för 
att tillse en god och säker fortsatt vård (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011, ss. 113-
119).  
 

Akutmottagningen 

På akutmottagningen sker överrapporteringen från sjuksköterska i ambulansen till 
sjuksköterska på akutmottagningen (Wiman & Wikblad 2004, ss. 422-429; Andersson, 
Jakobsson, Furåker & Nilsson 2012, ss. 58-68; Muntlin & Kurland 2009, ss. 109-110). 
Patienter som inte kommer med ambulans bedöms på akutmottagningen utifrån en 
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medicinskprioritering, triage, och tilldelas olika specialiteter beroende på symtom, 
skada eller sjukdom. Syftet med triage och prioritering är att upptäcka de patienter som 
är mest kritiskt sjuka och det är en dynamisk process som tar hänsyn till medicinska 
behov (Andersson, Omberg & Svedlund 2006, ss. 136-145; Muntlin & Kurland 2009, 
ss. 109-110).  

   

Kommunikation och informationsöverföring  

Människor som kommunicerar med varandra kan beskrivas både som sändare och 
mottagare av information (Nilsson & Waldermansson 2012, s. 12). I kommunikation är 
det viktigt att den information som förmedlas får samma betydelse för mottagaren och 
sändaren. Något som komplicerar detta är om personen som är mottagare inte är passiv 
utan väljer bland den information som ges, vilket kan leda till att det som tas emot kan 
få en annan innebörd. Människan har ett medfött språk, det icke-verbala språket. Det 
icke-verbala språket är oftast oavsiktligt och omedvetet. Ett andra språk som kan 
förvärvas är det verbala språket – det som sägs med ord.  Dessa två språk påverkar 
varandras innebörd. De kan komplettera varandra och de kan motsäga varandra. När 
dessa två motsäger varandra kan budskapet förändras och därmed kan konflikter skapas 
samt missförstånd och oklarheter (Nilsson & Waldermansson 2012, ss. 12, 23, 38-39). 
De två olika kommunikationsvägarna spelar oftast lika stor roll i kontakten mellan 
personer (Eide & Eide 2008, s. 14). 

 

Kommunikation och informationsöverföring inom sjukvården 

Att lyssna aktivt i en professionell kommunikation som överrapportering är en viktig 
och grundläggande förmåga. Inom sjukvården krävs det inte bara god förmåga att 
kommunicera, det krävs också en praktisk och teoretisk yrkeskunskap för att kunna ta 
emot det som kommuniceras (Eide & Eide 2008, ss. 2, 50). 

I en amerikansk studie (Burke, Boal & Mitchell 2004, ss. 40-47) visar resultatet att 
ineffektiv kommunikation, skapar frustration, opålitlighet och bitterhet vilket kan leda 
till felaktigheter och inadekvat behandling. Brister i kommunikation har också visat sig 
minska tillfredsställelsen i arbetet bland sjuksköterskor. För att förbättra 
kommunikationen är det viktigt att belysa de brister som finns och  att en förbättring 
måste ske med till exempel strukturerade kommunikationsverktyg (Burke, Boal & 
Mitchell 2004, ss. 40-47).  

När vårdpersonal ska utbyta  information verbalt mellan varandra finns det risk att den 
bli felaktig eller förvriden. Resultatet kan bli att information blir så pass förvrängd att 
förståelsen för patientens situation blir olika mellan olika vårdpersonal. Detta kan 
resultera i att underlaget inte blir fullständigt och att medicin- och omvårdnadsåtgärder 
inte blir adekvata och rationella (Wallin & Thor 2008, ss. 26-27). I en amerikansk studie 
gjord av Cornell et al., (2014, ss. 164-169) påvisas det att det är sedan länge känt att det 
finns en problematik i kommunikationen mellan personal i vården. Det finns risk att 
patientens säkerhet hotas på grund av bristande informationsöverföring. Det finns olika 
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orsaker som bidrar till denna problematik till exempel arbetsmiljön där förhållandena 
snabbt kan förändras, personalen kan få  hasta iväg, hierarki, maktpositioner, 
oerfarenhet och personliga välbefinnandet eller illabefinnande. För att fånga och förstå 
helheten om patientens situation behöver vårdpersonal tid till koncentration (Cornell et 
al. 2014, ss. 164-169). 

Det är inte bara muntlig kommunikation som sker inom vården utan också skriftlig – till 
exempel i patientens journal (Björvell 2011, s. 17). I en patientjournal ska det finnas 
uppgifter som gör att patienten får en säker och god vård till exempel tidigare 
sjukdomar och aktuellt tillstånd. Patientjournalen är ett verktyg som bland annat 
används för att utvärdera olika åtgärder och behandlingar (Patientsäkerhetslagen 
2010:659; Patientjournallagen 1985:562). 

 

Kommunikation och informationsöverföring mellan patient och sjuksköterska i 
ambulansen.  

Att få en fullständig och tydlig information om alla uppgifter inklusive de problem 
patienten har, symtom och besvär, är viktigt för ambulanssjuksköterskans yrkesutövning 
och bidrar till en god och säker vård för patienten. Tillgång till fullständig information 
bygger på effektiv kommunikation mellan sjuksköterska och patient  (Eadie, Carlyon, 
Stephen & Wilson 2012, ss. 140-146; Lindh & Sahlqvist 2012, ss. 105-121).  

Det finns dock flera utmaningar när det gäller att uppnå en effektiv och fullständig 
informationsöverföring. Tiden för att ta till sig information är oftast kort för 
sjuksköterskan i ambulansen. Många faktorer kan försvåra kommunikationen mellan 
patienten och sjuksköterskan i ambulansen till exempel ålder, mental sjukdom, 
språkförbistringar, nedsatt kognitivförmåga, fysisk oförmåga och det förhållandevis 
korta vårdmötet (Bodén & Claesson 2009, ss. 181-183). De försvårande faktorerna  kan 
bidra till att kvaliteten av vården minskar (Eadie et al. 2012, ss. 140-146). Med tanke på 
detta är det viktigt att det finns noga genomtänkta rutiner för att samla in fakta och att 
det som är betydelsefullt för vården av patienten inte går förlorat (Bodén & Claesson 
2009, ss. 181-183). En positiv styrka i den prehospitala vården är att konkurrensen om 
tiden med patienten oftast är obefintlig, sjuksköterskan kan engagera sig helt i patienten 
och få till ett bra möte (Nyström & Herlitz 2009, ss. 17-21).  

För att förbättra kommunikationen är det viktigt att sjuksköterskan i ambulansen 
använder de redskap som finns. För att viktig information ska uppfattas rätt ökar 
möjligheterna om man kommunicerar på ett strukturerat sätt. Teamträning kan ge 
effektivare kommunikation och säkerhet genom att vissa tekniker används. Exempel på 
tekniker är visualisering, lyssna aktivt, lägesorientering, uttala sin åsikt, tydlig 
information och avslutande  erfarenhetsutbyte (Lindh & Sahlqvist 2012, ss. 105-121).  

 

Skriftlig informationsöverföring inom ambulanssjukvården 

I en ambulansjournal ska det i möjligaste mån finnas dokumenterade  uppgifter om 
identiteten på patienten, orsaken till larmet, sjukdom, symptom eller skada samt de 
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observationer och undersökningar som görs under ambulansuppdraget. Det ska också 
finnas uppgifter om bakgrund, uppgift om vem som har dokumenterat och vilken 
tidpunkt den gjorts. Massan av information skiftar under olika uppdrag vilket innebär att 
det även skiftar i dokumentationen mellan olika uppdrag (Isaksson & Ljungqist 1999, 
ss. 16-17; Bodén & Claesson 2009, ss. 181-183; Murray, Crouch & Ainsworth-Smith 
2010, ss. 24-27; Hagiwara & Wireklint Sundström 2009, ss. 143-144).  Ju närmare inpå 
uppdraget som dokumentationen görs, desto säkrare är det att korrekt information 
dokumenteras. Den struktur som används för den skriftliga informationen i 
ambulansjournalen, är ett stöd för den muntliga rapporteringen, av den insamlade 
informationen, som sker till mottagande enhet (Bodén & Claesson 2009, ss. 181-182). 
 

Överrapportering 

Enligt The Joint Commission (2007) är överrapportering en process där patientspecifik 
information överförs mellan personal i vården för att säkra kontinuiteten och säkerheten 
av patientens vård. När patienten kommer till akutmottagningen med ambulans sker det 
en överrapportering från sjuksköterskan i ambulansen till 
akutmottagningssjuksköterskan, vanligtvis både muntligt och skriftligt. På så sätt kan en 
uppföljning av patientens behandling göras och behandlingen kan fortsätta (Suserud & 
Bruce  2003c, ss. 16-21; Muntlin & Kurland 2009, ss 109-110).  

Patienter som kräver snabb vård vid ankomst till sjukhuset är ofta lätta att lämna över 
för att de är högt prioriterade enligt Suserud och Bruce (2003c, ss. 16-21 ). De 
patienterna blir snabbare identifierade som svårt sjuka. De patienter som inte kräver 
akut vård direkt är svårare att prioritera. Suserud och Bruce (2003c, ss. 16-21) beskriver 
också att en positiv överrapportering är som ett lagarbete. Förtroendet som har uppstått 
mellan vårdaren och patienten överförs till akutmottagningssjuksköterskan och där 
fortsätter det.  

En överrapportering från sjuksköterskan i ambulansen till akutmottagnings- 
sjuksköterskan ska vara lätt och enkel enligt de mottagande sjuksköterskorna (Bruce & 
Suserud 2005, ss. 201-209). Överlämningen innehåller tre steg. En verbal rapport, 
överlämnande av skriftlig dokumentation och sist när patienten flyttas från 
ambulansbåren till sjukhusbritsen. Sjuksköterskor med lång erfarenhet använder den 
kliniska blicken när de står bredvid patienten vid överrapporteringen från ambulansen 
(Bruce & Suserud 2005, ss. 201-209). Detta betyder att deras erfarenhetsbaserade 
kunskap tillsammans med den teoretiska kunskapen gör att de har en större möjlighet att 
kunna se patienten från ett helhetsperspektiv. 

Sjuksköterskan i ambulansen kan  överrapportera till mottagande sjuksköterska på 
akutmottagningen vid patienten, så kallad bedside-överrapportering. Patientinformation 
ges då i samråd med patienten och eventuella närstående vid patientens säng, patient 
och närstående har då möjlighet att ställa frågor och korrigera information (Caruso 
2007, ss. 17-22). 

De svårigheter som kan finnas vid en överrapportering mellan sjuksköterskan i 
ambulansen och akutmottagningssjuksköterskan är att det kan vara höga störande ljud i 
omgivningen, osäkra diagnoser och kognitiv bias (Cheung, Kelly, Beach, Berkeley, 
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Bitterman, Broida, Dalsey, Farley, Fuller, Garvey, Klauer, McCallough, Patterson, 
Pham, Phelan, Pines, Schenkel, Tomolo, Turbiak, Vozenilek, Wears & White 2010, ss. 
171-180 ). Ofta blir personalen avbrutna, de oroar sig för andra patienter, 
arbetssituationen på akutmottagningen, som vanligtvis är hårt belastad och avsaknad av 
standardiserade rapporteringsmetoder. Det beror även på hur svårt sjuka patienterna är 
och hur mycket vård de kräver (Bruce & Suserud 2005, ss. 201-209; Cheung et al. 2010, 
ss. 171-180). 

Forskning visar att överrapportering mellan sjuksköterska i ambulans och 
akutmottagningssjuksköterskan ofta är strukturerad angående patientens medicinska 
tillstånd. Äldre patienter och patienter med sociala problem är svårare att få en noggrann 
övergripande bild av eftersom de medicinska aspekterna inte är nödvändiga och oftast 
med knapphändig information (Bruce & Suserud 2005, ss. 201-209). Bruce och Suserud 
(2005, ss. 201-209) anser att det finns få studier på överrapportering från sjuksköterskan 
i ambulansen till akutmottagningssjuksköterskan. De finns få studier som undersökt 
överrapportering. Studier som gjorts påvisar dock att detta är ett förbättringsområde 
(Iedema,  Ball, Daly, Young, Green, Middleton, Foster-Curry, Jones, Hoy & 
Comerfords  2012, ss. 627-633). 

 

Verktyg för strukturerad överrapportering 

Det finns verktyg som kan användas för att överföra information vid kommunikation 
inom hälso- och sjukvård (Lindh & Sahlqvist 2012, s.105). Det finns ett flertal olika 
verktyg i form av rapporteringssystem. Några exempel är SBAR (Wallin & Thor 2008, 
ss. 26-27), I-PASS (Starmer, Spector, Srivastava, West, Rosenbluth, Allen, Noble, Tse, 
Dalal, Keohane, Lipsitz, Rothchild, Wien, Yoon, Zigmont, Wilson, O´Tool, Solan, 
Aylor, Bismilla, Coffey, Mahant, Blankenburg, Destino, Everheart, Patel, Bale, 
Spackman, Stevenson, Carlaman, Cole, Balmer, Hepps, Lopreiato, Yu, Sectish & 
Landrigan 2014, ss. 1803-1812) och IMIST-AMBO (Iedema et al. 2012, ss. 627-633). 

 Det standardiserade verktyg som introducerats mest i svensk sjukvård för säker 
överrapportering är SBAR (Wallin & Thor 2008, ss. 26-27; Lindh & Sahlqvist 2012, ss. 
122-128). Rapporteringsverktyget SBAR kan användas både vid skriftlig och muntlig 
informationsöverföring, det är testat i komplexa vårdsituationer då viktig information 
ska överföras. SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation och 
rapporteras i den ordningen. Om mottagaren vet om att rapportören (sändaren) kommer 
att rapportera enligt SBAR så är det lättare för denne att ta emot informationen (Pope, 
Rodzen & Spross 2008, ss. 41-43). Enligt Wallin och Thor (2008, ss. 26-27) minskar 
riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. Detta leder till att riskerna för 
vårdskador minskar i förlängningen. SBAR går att använda i kommunikation mellan 
personal, patienter och anhöriga i båda akuta och icke akuta situationer (Wallin & Thor 
2008, ss. 26-27). 

I-PASS är ett annat verktyg för strukturerad informationsöverföring. I en studie av 
Starmer et al. (2014, ss. 1803-1812) beskrivs I-PASS som står för Illness Severity, 
Patient Summary, Ationlist, Situation awareness and Contigency plans, Synthesis by 
receiver. På ett barnsjukhus i nordamerika gjordes en studie före och efter tester med I-
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PASS. I-PASS användes för att öka patientsäkerheten vid kommunikation mellan 
läkare. Resultatet visade att både fel i vårdprocesserna och vårdskador sjönk i 
vårdprocessen genom ett strukturerat sätt att överrapportera (Starmer et al 2014, ss. 
1803-1812).  

IMIST-AMBO står för Identification of the patient, Mechanism/medical complaint, 
Injuries/information relative to the complaint, Signs, vitals and Glascow Coma Scale, 
Treatment and trends/response to treatment, Allergies, Medications, Background history 
and Other (social) information. I resultat från australiensiskforskning har det visat sig att 
kommunikationsverktyget IMIST-AMBO hade stora fördelar vid överrapportering av 
patienter från ambulans till akutmottagning (Iedema et al 2012, ss. 627-633).  I en studie 
där överrapporteringssituationer filmades framkom att dessa situationer ofta innehåller 
brister som leder till problem och incidenter (Iedema et al 2012, ss. 627-633). 

Ovannämnda strukturerade rapporteringssystem skiljer sig inte nämnvärt. Situation, 
bakgrund och aktuellt tillstånd ingår i både SBAR (Wallin & Thor 2008, ss. 26-27). I-
PASS (Starmer et al. 2014) och IMIST-AMBO (Iedema et al. 2012, ss. 627-633). 
SBAR och I-PASS skiljer sig från IMIST-AMBO på grund av att de också innehåller 
rekommendation som en sista del i rapporteringen. Att använda ett strukturerat 
kommunikationssätt vid överföring av kritisk information i speciella situationer, som till 
exempel överrapportering av patient från sjuksköterska i ambulansen till sjuksköterska 
på akutmottagning har påvisats att bidra till en godare och säkrare vård för patienten 
(Iedema et al. 2012, ss. 627-633). 
 

Patientsäkerhet  

Flera studier visar på att brister i kommunikation inom hälso- och sjukvård ofta är en 
orsak till negativa händelser som leder till vårdskador för patienten (Wilson et al 1995, 
ss. 458-471; Pesanka, Greenhouse & Rack 2009, ss. 109-115). Vårdskador är kostsamt, 
cirka 11 miljarder kronor uppskattas kostnaden vara för extra vårddygn på grund av 
vårdskador i Sverige per år (Socialstyrelsen 2014). Bristande informationsöverföring till 
följd av brister i kommunikationen kan leda till katastrofala följder för patienterna. 
Fördröjd behandling orsakas i 84 procent av fallen av bristande kommunikation och 62 
procent av dessa situationer uppstår i samband med personalbyten som är speciellt 
farliga situationer för patienter. När negativa händelser inträffar i vården anses den 
grundläggande orsaken vara brister i kommunikationen i 70 procent av fallen (Pesanka 
et al 2009, 109-115). 
 

  

PROBLEMFORMULERING 

En korrekt informationsöverföring från sjuksköterska i ambulans till mottagande 
sjuksköterska på akutmottagningen är av största vikt för patientens fortsatta vård och 
behandling. Forskning visar att det finns brister i informationsöverföringen till exempel 
att information försvinner och/eller misstolkas. Detta är problematiskt eftersom 
patienten riskerar att utsättas för ett fysiskt och psykiskt vårdlidande. För att öka 
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vårdkvaliteten och patientsäkerheten är det viktigt att kunskap om vad som brister i 
informationsöverföringen mellan sjuksköterska i ambulansen och mottagande 
sjuksköterska på akutmottagningen undersöks.  

 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva akutmottagningssjuksköterskors upplevelse av överrapportering 
från sjuksköterska i ambulansen avseende patienter med icke livshotande tillstånd.  
 

METOD 

I denna studie har en The Critical Incident Technique (CIT) (Flanagan 1954, ss. 327-
358) använts för att studera händelser i ett visst sammanhang och för att möjliggöra 
lösningar på praktiska problem.  Metoden används för att studera händelser som är 
positiva och negativa i en viss situation. Syftet är att leverera lösningar till praktiska 
svårigheter. CIT´s syfte är att i en specifik situation insamla viktig information rörande 
aktivitet och beteende. Författarna ansåg att denna metod var lämplig för att studera 
önskat fenomen. För att analysera data valde författarna att använda sig av en manifest 
kvalitativ innehållsanalys då det enligt CIT inte finns någon enhetlig princip för 
databearbetning (Carlsson 2012, s. 43-46).  

Urval 

Sjuksköterskor vid en akutmottagning i västra Sverige tillfrågades om de ville delta i 
den aktuella studien. Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat 
mint tre år på akutmottagningen. Totalt tio sjuksköterskor tackade ja till att delta i 
studien. Åtta kvinnor och två män deltog i studien. Informanternas ålder sträckte sig 
från 30 till 50 år. Sjuksköterskornas yrkeserfarenhet av arbete på akutmottagning 
varierade mellan 3 till 15 år. 

Datainsamling  

Insamlingen av data inriktades på de aktiviteter eller beteende som finns i samband med 
överrapportering av patient med icke livshotande tillstånd från sjuksköterska i 
ambulansen till sjuksköterska på akutmottagning. Utifrån Critical Incident Technique 
(Flanagan 1954, ss. 327-358), där utgångspunkten är positiva och negativa händelser, 
fick informanterna beskriva både en tillfredsställande och en otillfredsställande 
överrapporteringssituation. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med 
informanterna vilket resulterade i att samtliga intervjuer skedde i informanternas hem. 
Att intervjun skedde i en ostörd miljö ansågs viktigt för att minimera risken för störning 
och därmed distraktion som kan påverka intervjun negativt och därmed datainsamlingen 
(Polit & Beck 2012, s. 535). För att skapa en tillåtande miljö för informanterna där de 
kunde ges möjlighet att känna sig bekväma och trygga, avsätts  tid för småprat om annat 
än studien till exempel vad det gäller arbetssituationen och framtida utmaningar på 
arbetet (Polit & Beck 2012, s. 535).  
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För att besvara syftet ställdes följande ingångsfrågor till informanterna:  

Kan du beskriva en tillfredsställande rapporteringssituation där en sjuksköterska i 
ambulansen överrapporterar en patient med icke livshotande tillstånd till dig på 

akutmottagningen? 

Kan du beskriva en otillfredsställande rapporteringssituation där en sjuksköterska i 

ambulansen överrapporterar en patient med icke livshotande tillstånd till dig på 

akutmottagningen? 

Utöver ingångsfrågorna ställdes ytterligare tre frågor. För vidare information se bilaga.  

Därutöver ställdes följfrågor relaterat till informanternas svar vilket ställdes krav på ett 
aktivt lyssnande hos intervjuaren (Kvale & Brinkman 2010, ss. 46, 154, 187-189). 
Exempel på följdfrågor var 

”Kan du vidareutveckla detta?” 

”Hur kände du då?” 

Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant. Intervjutiden varierade 
med en spridning mellan 9 till 23 minuter. Den totala intervjutiden uppgick till 135 
minuter.   

Dataanalys  

Data analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman 2004, ss. 105-112). Denna analysmetod valdes för att författarna skulle kunna 
tolka innehållet textnära det vill säga det som direkt uttrycks i texten. Analysen 
genomfördes i flera steg. Första steget var att läsa igenom de transkriberade intervjuerna 
flera gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Detta gjordes både enskilt och 
gemensamt av författarna. Därefter identifierades meningsbärande enheter utifrån 
studiens syfte. I det tredje steget kondenserades dessa meningsbärande enheter och 
försågs med koder. Koderna grupperades sedan utifrån innehållet i subkategorier vilka 
slutligen abstraherades i två huvudkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 
ss. 187-196),  se exempel nedan (Tabell 1). 



 10 

 

Tabell 1. Exempel ifrån den kvalitativa innehållsanalysen 
Meningsbärande 

enheter 

Kondenserande Kodning Subkategori Kategori 

de hade lagt ner 

mycket energi på 

 att göra 

en runtomkring-

analys vad  

som hände i 

rummet 

när han blev sjuk 

Lagt ner mycket 

energi på 

runtomkring 

analys. 

Energi på 

runtomkring 

analys 

Få ta del av det 

viktiga 

Strukturerad och 

helhetsbaserad 

överrapportering 

Ambulansförarna 

varit så tydliga i 

att ta en jättebra 

anamnes runt och 

väckt tanken 

med en bra 

anamnes runt 

Tydlig och bra 

anamnes runt 

och väckt 

tanken. 

Tydlig anamnes   

Jag skulle vilja att 

man får namn och 

ålder på patienten 

först och 

händelseförloppet 

eller insjuknandet 

och vad hon har 

för symtom eller 

varför hon är hos 

mig 

Först namn, 

ålder, 

händelseförlopp, 

symtom. 

Anamnes enligt 

akutblad 

Få en 

strukturerad 

överrapportering 

 

Jag blir nog arg att 

man inte tar 

människan mer 

på allvar 

Arg när man inte 

tar patienten på 

allvar. 

Arg vid 

nonchalans 

Bli berörd av 

överrapportering 

Attityder och 

känslor  

...känns väldigt 

klart och 

tydligt...har 

liksom inga 

oklarheter...här 

har jag hela 

förloppet, då 

känns det bra för 

mig 

Känns bra när 

det inte är några 

oklarheter 

Tillfredsställelse 

vid klarheter 
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Etiska överväganden   

Studiens upplägg och genomförande har följt de etiska riktlinjer som finns för forskning 
(Vetenskapsrådet  2002). Informanterna har informerats, både muntligt och skriftligt om 
syftet med den tänkta studien och att det är via Högskolan i Borås som studien sker och 
att studien kommer att redovisas som en uppsats i magisterexamen (Svensk 
författningssamling 2003:460). Informanterna har också fått information om att 
deltagandet i studien är frivilligt, vilket innebär att de bestämmer själv över sin 
medverkan och att de när som helst kan avbryta deltagandet utan att det kommer att 
ifrågasättas eller bemötas negativt. Informanterna har också informerats om att 
innehållet i deras svar inte kommer att användas till något annat än material för den 
tilltänkta studien. Information har informanterna fått i samband med intervjusituationen. 
Enligt kravet om konfidentialitet har materialet förvarats så att icke behöriga personer 
haft tillgång. Endast författarna och handledaren har haft tillgång till det. Materialet har 
framställts så att det är omöjligt för utomstående att kunna identifiera enskilda individer. 

Innan studien påbörjades har etiska övervägande gjorts.  En faktor som beaktades var 
om någon av deltagarna skulle kunna komma till skada eller skulle kunna  känna sig 
kränkt och förödmjukad, detta ansågs inte som sannolikt då ingenting i materialet kan 
härledas till någon specifik individ. Innan studien påbörjades övervägdes också nyttan 
med att genomföra studien. Det ansågs värdefullt att kunna bidra med ytterligare 
kunskap om överrapportering mellan sjuksköterska i ambulansen och 
akutmottagningssjuksköterska.  
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RESULTAT 

Vid analys av materialet delades innehållet in i två huvudkategorier: strukturerad och 
helhetsbaserad överrapportering samt attityder och känslor. Under huvudkategorierna 
framkom fem stycken underkategorier som redovisas nedan (Tabell 2).  

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier.  

Underkategori Huvudkategori  

Få rapport om helheten 

 

Få ta del av det viktiga 

 

Få en strukturerad överrapportering 

Strukturerad och helhetsbaserad 
överrapportering  

 

 

 

 

Bli berörd av överrapporteringen 

 

Bli bemött med varierad kompetens  

Attityder och känslor 

 

 

Strukturerad och helhetsbaserad överrapportering  

Överrapportering är en kommunikationsprocess som innebär att sjuksköterskan i 
ambulansen överför information om patienten till akutmottagningssjuksköterskan. 
Överrapporteringen sker både muntligt och skriftligt samt utförs i möjligaste mån 
tillsammans med patienten.  

Få rapport om helheten 

Informanterna uttrycker att det är viktig att sjuksköterskan i ambulansen beskriver 
patientens situation som en helhet. Informanterna beskriver att de upplever 
överrapporteringen som fullständig först då de får en helhetsbild av det 
omhändertagande som skett av patienten.  Till exempel är det betydelsefullt att veta hur 
patientens situation är hemma och hur det ser ut där patienten hämtas. Denna 
information uppfattas vara viktig för den fortsatta vården för patienten. Ibland saknas 
helhetsbilden av patienten i rapporten från sjuksköterskan i ambulansen. Då menar 
informanterna att det saknas information om vad som hänt vid hämtning. De saknar 
vetskap om hur patientens tillstånd varit och är, patientens medicinska anamnes och om 
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eventuella närstående finns. Om ingen eller minimal bedömning av patienten görs av 
sjuksköterskan i ambulansen så känner informanterna en otillfredsställelse. 

”... fick en väldigt bra helhetsbild och kunde liksom utgå från den när [jag] skulle bilda 
sig en uppfattning om patienten.” 

Få ta del av det viktiga 

Informanterna beskriver att en fullständig rapport med information, både muntlig och 
skriftlig, är viktig. Den muntliga överrapporteringen är viktig enligt informanterna men 
de uppger att det är minst lika viktigt med den skriftliga informationen som finns 
dokumenterad i  akutjournalen. De uttrycker att när de får ett väl ifyllt akutblad så kan 
de gå tillbaka till det för att söka information eftersom de inte alltid kommer ihåg allt 
som sägs i rapporten. Informanterna uttrycker en önskan om att det ska skrivas klart och 
tydligt på akutjournalen, det ska vara lätt att läsa och förstå. När den skriftliga 
dokumentationen på akutjournalen är bristfällig så känner informanterna en otrygghet, 
eftersom de då inte har någon möjlighet att gå tillbaka och söka informationen 

För att rapporten ska upplevas som fullständig krävs i innehållet enligt informanterna att 
patientens namn och personnummer, vad som har hänt och vad patienten söker för 
ingår. Därtill efterfrågas information om patientens vitalparametrar, hemsituation, vad 
som hänt under resan, tidigare sjukdomar och läkemedelslista om den finns. Slutligen 
efterfrågas information om hur patienten klarar sin dagliga livsföring, allergier, 
smittorisker, social situation och eventuella närstående.  

Informanterna önskar att få så fullständig information som möjligt om patienten av 
sjuksköterskan i ambulansen. Ofullständig information uppges leda till frustration då 
akutmottagningssjuksköterskan får börja med att göra en bedömning av patienten, vilket 
beskrivs som tidsödande. De får även själva försöka få tag på närstående eller eventuell 
personal i kommunen för att få mer information om patienten. Om överrapporteringen 
sker för fort och rapporten är rörig så är det svårt att ta till sig det som överrapporteras 
enligt informanterna.  

Enligt informanterna så får de inte alltid information om givna läkemedel eller 
utvärdering av dessa. Informanterna uttrycker att när de får en bra överrapportering från 
sjuksköterskan i ambulansen så ökar patientsäkerheten. Informanterna uttrycker att en 
ofullständig överrapportering leder till minskad patientsäkerhet. Har viktig information 
om patienten inte förts vidare så kan det leda till felbehandlingar och det blir ett längre 
lidande för patienten. 

”En bra rapportering från ambulanspersonal är när de ger en tydlig lugn rapportering 

med saklig information som de både har dokumenterat och informerat om.” 



 14 

 

Få en strukturerad överrapportering  

Informanterna uttrycker att de vill ha en strukturerad överrapportering. De uttrycker att 
om sjuksköterskan i ambulansen överrapporterar utgående från akutjournalen så blir 
överrapporten strukturerad och så lite som möjligt missas. De uttrycker en önskan om 
att överrapporteringen ska vara lugn, tydlig och strukturerad. När överrapporteringen 
sker med ögonkontakt så förstår vi varandra enligt informanterna. Informanterna 
uttrycker också att det är att föredra när överrapporteringen sker inne hos och 
tillsammans med patienten. På så sätt kan patienten vara delaktig och kan själv lägga till 
information under överrapporteringen. Informanterna anser att det är viktigt att lyssna 
på patienten och låta patienten prata till punkt. Informanterna uppskattar om 
sjuksköterskan i ambulansen avslutar överrapporteringen med att fråga om det finns 
några övriga frågor. Informanternas beskrivna upplevelse är att de sällan får en 
fullständig överrapportering, främst är det en strukturerad överrapportering som saknas. 
Överrapporteringarna är ofta röriga och snabba. Informanterna uttrycker att det finns 
bättre arbetssätt, som är strukturerade och som borde användas vid överrapporteringen 
de gav dock inga exempel. En fullständig överrapportering sker alltför sällan enligt 
informanterna. Informanterna belyser att överrapporteringen på akutrummet av en 
patient med livshotande tillstånd oftast strukturerad.  

”Man kan jättegärna kallprata efteråt och så inget mig emot men gärna en bra 
rapportering först som är strukturerad då som vi sa tidigare, varför patienten är här, 

vad har den för bekymmer, vad är det som förväntas att vi ska göra med den här 

patienten, vad vill hon ha hjälp med och hur kan jag hjälpa henne på bästa sätt eller 

honom.” 

Attityder och känslor 

Informanterna beskriver att när de får en strukturerad överrapportering så känner de 
glädje och nöjdhet. De uppger att sjuksköterskorna i ambulansen är duktiga på att 
rapportera över patienter men de vill också belysa att det finns en variation i kunskap 
och engagemang hos dem. 

Bli berörd av överrapporteringen 

Informanterna uttrycker att när de får en fullständig överrapportering känner de glädje 
och nöjdhet. De uttrycker att de känner belåtenhet när överrapporteringen är klar och 
tydlig och då infinner sig en harmonisk känsla hos dem. Informanterna uttrycker att när 
de får en överrapportering som inte är fullständig så leder det till negativa känslor hos 
dem. De beskriver också en frustration i de fall där informationen är rörig och/eller 
lämnas för fort.  Informanterna uttrycker att de skäms inför anhöriga och att de blir både 
ledsna, arga, frustrerade, stressade och besvikna om inte överrapporteringen blir 
fullständig. De känner sig uppgivna. Dessa situationer återkommer enligt 
informanterna.  
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”Jag blev frustrerad, lite förbannad....”' 

 

Bli bemött med varierad kompetens  

Informanterna anser att de som regel möter sjuksköterskor i ambulansen som är duktiga, 
lyhörda och empatiska. De tar sig tid med patienten och lägger energi på att tänka runt 
patienten. Sjuksköterskorna i ambulansen beskrivs som engagerade och professionella. 
Sjuksköterskorna i ambulansen har kunskap om hur den vidare handläggning av 
patienterna på akutmottagningen kommer att vara, de har även en vilja av att utföra sitt 
arbete på ett bästa möjlig sätt. Informanterna uttrycker att en ofullständig 
överrapportering från sjuksköterskan i ambulansen kan vara personbunden. 
Informanterna uttrycker även att de kan bli nonchalant bemötta av sjuksköterskorna i 
ambulansen. Informanterna beskriver att de vet vilka sjuksköterskor i ambulansen som 
ger ofullständiga överrapporteringar innan överrapporteringen sker och berättar att de då 
får känslan av att sjuksköterskan i ambulansen inte har viljan eller motivationen att 
utföra sitt arbete ordentligt. De är enligt informanterna inte engagerade i patienten eller 
sitt arbete. 

Tiden på dygnet när överrapporteringen sker har stor betydelse enligt informanterna. Är 
det mitt i natten så är motivationen hos sjuksköterskorna i ambulansen mindre. 
Informanterna uttrycker att de får en känsla av att sjuksköterskorna i ambulansen då vill 
åka så fort som möjligt för att de vill till stationen för att sova. Informanterna föreslår 
förändrade arbetssätt för att höja medarbetarnas kompetens, till exempel rotation mellan 
ambulansen och akutmottagningen, detta arbetssätt skulle också lede till en ökad 
förståelse för varandras arbete. 

”Väldigt person och tid på dygnets beroende.” 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet i aktuell studie att informanterna hade en 
överensstämmande erfarenhet av överrapporteringssituationer. Två övergripande teman 
kunde identifieras i sjuksköterskorna på akutmottagningens upplevelse av 
överrapportering från sjuksköterska i ambulans. Det första temat är betydelsen av en 
strukturerad och helhetsbaserad överrapportering, vilket inkluderar att få rapport om 
helheten, få ta del av det viktiga och få en strukturerad överrapportering. Det andra 
temat var attityder och känslor och inkluderade kategorierna att bli berörd samt att bli 
bemött med varierad kompetens.  
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskusson  
 
För att besvara syftet  i denna studie valdes en kvalitativ ansats. Metoden som användes 
var Critical Incident Technique (Flanagan 1954, ss. 327-358). Detta för att 
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informanterna skulle ges möjlighet att berätta om tillfredsställande och 
otillfredsställande händelser i överrapporteringen mellan 
akutmottagningssjuksköterskan och sjuksköterska i ambulansen (Carlsson 2012, s. 44). 
Författarna upplevde att metoden var lämplig. Resultatet gav svar på syftet. 
 
För att informanterna skulle ges möjlighet till att berätta om sina upplevelser valdes 
kvalitativa intervjuer (Graneheim & Lundman  2004, ss. 105-112). Vid intervjuerna 
gavs det möjlighet att ställa följdfrågor om oklarheter upplevdes i svaren eller den 
ställda frågan.  Denna möjlighet upplevdes som tillfredställande då så få feltolkningar 
av resultatet som möjligt kunde undvikas. Enligt Kvale (1997, s. 125) kan en 
klargörande process, med följdfrågor för att försöka förklara innebörden av den 
information informanterna gett, göra så att den senare analysen blir mer tillförlitlig.  Ett 
alternativ för datainsamling hade kunnat vara en enkät men detta ansågs som 
tidskrävande, samt skulle inte kunna erbjuda möjlighet att ställa följdfrågor (Holme & 
Solvang 1997, ss 173-174). Det  ansågs också att svaren skulle vara beroende på hur väl 
informanterna satte sig in i sitt deltagande och hur motiverade de skulle vara. Detta 
engagemang ansågs skulle vara större om författarna var närvarande när informanterna 
gav information (Carlsson 2012, s.46).  
 
En styrka vid intervjuerna var att författarna var kända för informanterna och 
informanterna upplevdes som avslappnade, trygga och inte stressade. Å andra sidan kan 
den tidigare relationen mellan intervjuare och informanter kunnat bidra till att 
informanterna inte fullt ut vill berätta om sina känslor och upplevelser. Enligt Polit & 
Beck (2012, ss. 542-543) kommer informanter som inte litar på den som intervjuar inte 
delge någon intim och riklig information. Detta kan ha gjort att resultatet inte blev 
karakteristiskt för det informanterna upplevde.  
 
Författarna har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta på akutmottagning. Enligt 
Lindseth och Norberg (2004, ss. 145-153) menas med förförståelse bland annat 
förutfattade meningar, teoretisk kunskap och tidigare erfarenheter. Förförståelses gjorde 
att det krävdes en medvetenhet om egna värderingar och erfarenheter och på vilket sätt 
detta färgade reflektion och agerande under intervjuer och i analysprocessen. En 
passivitet/återhållsamhet eftersträvades under intervjuerna för att inte påverka 
informanternas svar. En styrka med förförståelsen har varit att ha en förståelse för 
informanterna i överrapporteringssituationen. Å andra sidan finns det en risk vid 
tolkning av intervjuerna att  författarna lägger in för mycket egna värderingar (Lundman 
& Hällgren Graneheim 2012, ss. 196-199).   
 
Analysen av de transkriberade intervjuerna gjordes utifrån Lundman & Hällgren 
Graneheim (2012 ss. 187-199). Styrkan med kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 
variationer i erfarenheter och upplevelser. Detta har bidragit till att den insamlade datan 
har kunnat ses på ett överblickbart sätt. En svaghet i studien kan anses vara att 
författarna inte gjorde några jämförelser med andra analysmetoder. En annan 
analysmetod kunde ha varit analysmetod enligt Georgi (Malterud 2012, ss. 795-805) där 
analysen sker i fyra steg.  
   
Önskvärt hade varit om könsfördelningen hade varit mer lika i urvalet av informanter. I 
denna studie var det endast två män som deltog medan antalet kvinnliga informanter var 
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åtta. Könsfördelningen på den aktuella akutmottagningen speglas tydligt i 
informanternas könstillhörighet.  
 

Trovärdighet 

Studien är utförd med en metod som är väl använd i forskningssammanhang (Carlsson 
2012, ss. 43-54). Detta får anses förhöja studiens trovärdighet.  
Då genomförandet av denna studie är beskrivet på ett detaljerat sätt, stärks 
trovärdigheten samt möjligheten för att upprepa studien med liknande resultat. Studien 
har byggts endast på det material som informanterna lämnat. Inga värderingar eller 
förutfattade meningar har påverkat resultatet då författarna varit medvetna om sin egen 
förförståelse och reflekterat kring hur den skulle kunna komma att påverka resultatet.  
En studies trovärdighet bygger också på hur överförbart och användbart resultatet är. 
Med överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 
situationer och andra grupper. Det är en studies författare som är ansvarig för att  
redogöra så tydligt som möjligt i detalj hela processarbetet i studien så att läsaren kan få 
förutsättningar att fastställa om resultatet är överförbart till annan kontext. Författaren 
ska göra en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och övriga 
omständigheter som kan ha påverkat resultatet (Polit & Beck 2012 ss. 584-585; 
Lundman & Hällgren Graneheim 2012 ss. 198-199). 
 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar i aktuell studie att strukturerad och helhetsbaserad överrapportering 
upplevs som nödvändigt och gynnar patienten. Resultatet visar också att 
överrapporteringssituationerna skapar olika känslor och attityder.  
 
Resultatet visar att det är viktigt för patientens fortsatta vård att överrapporteringen från 
sjuksköterskan i ambulansen till sjuksköterska på akutmottagningen innehåller 
fullständig information (Iedema et al. 2012, ss. 627-633). I denna studie var 
sjuksköterskornas upplevelse att den muntliga och skriftliga rapporten sällan var 
fullständig. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som visar på brister vid 
informationsöverföring inom hälso- och sjukvård till exempel att vårdpersonal inte 
uttrycker sig med samma språk, har olika metoder vid överrapportering, tvetydighet i 
sin roll och störningsmoment. Detta missgynnar patienten. (DÁmour, Ferrada-Videla, 
Rodrigues & Beaulie 2005, ss. 116-131; Davison & Shelby-James 2012, ss. 115-119; 
Gurses & Xiao 2006, ss. 267-276). 
 
Resultatet visar att överrapportering från sjuksköterska i ambulans till sjuksköterska på 
akutmottagning är en viktig aktivitet där helheten ska förmedlas från en vårdpersonal till 
en annan. En känsla av trygghet upplevdes då informanterna fick en överrapportering 
som gav en helhetsbild av patienten. Det framkommer från informanterna i denna studie 
att helheten är viktig också för akutmottagningssjuksköterskan för att kunna ge en 
fortsatt god och säker vård för patienten. Detta bekräftas i en studie av Bruce & Suserud 
(2005, ss. 201-209) där resultatet visar att när en helhetsbild fås av patienten upplevs en 
känsla av fullt förtroende. Informanterna ansåg dock att helheten kring patientens 
situation ofta saknades i överrapporteringen. Att ta del av helheten kring patienten ses 
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som en viktig förutsättning för att som ambulanssjuksköterska kunna ge en god och 
säker vård (Bost, Crilly, Patterson & Chaboyer 2012, ss. 133-141). 
  
Informanterna i denna studie framhöll att det var värdefullt att få ta del av den 
information som de ansåg vara viktig för patientens fortsatta vård. Exempel på viktig 
information som bidrog till upplevelsen av en fullständig rapport var bland annat 
patientens namn och personnummer, vad som har hänt, patientens kontaktorsak, 
vitalparametrar, läkemedelsbehandling och tidigare sjukdomar. De faktorer som 
informanterna delgav som viktiga tyder på att de har kunskap om och en god förståelse 
för hur viktig informationen i överrapporteringen är. Studier visar att den information 
som informanterna i denna studie lyfter fram är i linje med andra studier som gjorts 
angående överrapportering (Hagiwara & Wireklint Sundström 2009, ss.143-144).  
 
Ofullständig information uppges leda till frustration och ökad arbetsbelastning för 
akutmottagningssjuksköterskan samt har betydelse för patientens säkerhet. 
Informanterna var medvetna om de risker som är förknippade med ofullständig 
information vid överrapportering med tanke på patientsäkerhet. I tidigare studier är 
patientsäkerhetsriskerna påvisade (Björvell 2011, s. 18; Pesanka et al 2009, ss. 109-115; 
Wilson et al. 1995, ss. 458-471). Resultatet i den aktuella studien vad gällande 
patientsäkerheten bekräftas av resultat i tidigare studier. Ett exempel är att 
informanterna  i den aktuella studien upplever att vid de tillfällena där rapporten är 
hastig och sjuksköterskan i ambulansen är stressad, förloras viktig information som kan 
hota patientsäkerheten. I en studie gjord av Pesanka et al (2009, ss. 109-115) bekräftas 
att detta är ett av farorna vid överrapportering som hotar patientsäkerheten. En kritisk 
komponent för att kunna säkerställa kontinuitet och patientsäkerhet är 
överrapporteringssituationen (Matney, Maddox & Staggers 2014, ss 171-190) detta 
framkommer även i resultatet i den aktuella studien.  
 
Informanterna i studien uttrycker en önskan om att överrapporteringen ska vara 
strukturerad, men detta varierar. Vid strukturerad överrapportering kände sig 
informanterna nöjda och glada, däremot om överrapporteringen var ostrukturerad så 
blev känslan istället frustration och stress. Resultatet i denna studie kan ligga till grund 
för en ökad användning av verktyg för strukturerad överrapportering mellan 
sjuksköterska i ambulans och sjuksköterska på akutmottagning, till exempel SBAR som 
visat sig bidra till säkrare vård och förbättrad arbetsmiljö (Friesen, Hughes, Zorn 2007, 
s. 6; Haig, Sutton & Whittington 2006, ss. 167-175; Leonard, Graham & Bonacun  
2004, ss. 85-90; Lindh & Sahlqvist 2012, ss. 122-128;  Wallin & Thor 2008, ss. 26-27). 
Kunskap om verktyg för strukturerad informationsöverföring skulle kunna bli en del i 
utvecklingen av vidareutbildningen till ambulanssjuksköterska då tidigare studie visat 
att ambulanspersonal ofta inte känner till att verktyg finns (Bost et al. 2012, ss. 133-
141) och i denna studie påvisas att sjuksköterskorna på akutmottagningen också brister i 
kunskap om verktygen.   
 
I resultatet önskar informanterna få en strukturerad överrapportering. Inget specifikt 
överrapporteringsverktyg nämndes av informanterna. Det är viktigt att om verktyg för 
strukturerad kommunikation ska implementeras i en organisation bör detta ske med stöd 
av högsta ledningen (Dunsford 2009, ss. 384-390; Leonard et al 2004, ss. 85-90; 
Ottewill, Urban & Elson 2007, ss. 508-509). Det är också viktigt att alla led i en 
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organisation blir involverade så att det blir en följsamhet i processen (Manning 2006, ss. 
268-271).  
 
Ett bidrag som denna studie ger är informanternas känslor i samband med 
överrapportering som inte finns tydligt beskrivet i andra studier angående 
överrapportering. Att känna sig nöjd och glad vid fullständig rapport och å andra sidan 
känna sig besviken, uppgiven och ledsen då rapporten varit ofullständig. Informanterna 
påvisar tydligt kopplingen till sin egen arbetsmiljö som effekt av en arbetssituation. 
Även detta resultat stärker förslaget att använda verktyg för strukturerad 
informationsöverföring (Friesen et al 2007, s. 6; Haig et al  2006, ss. 167-175; Leonard 
et al. 2004, ss. 85-90). 
 
 
I resultatet i denna studie beskriver informanterna det positiva i att involvera patient och 
närstående i överrapporteringen då patienten själv kan vara delaktig och ge ytterligare 
information. Att involvera patienten och närstående i överrapporteringen har visat sig ge 
positiva effekter. Till exempel upplevde patienterna att de blev mer involverade, det gav 
patienterna en möjlighet att få information om sitt tillstånd och patienten kunde bidraga 
så att viktig information inte försvinner (Lu, Kerr & McKinlay 2014, ss. 451-459). 
 
 

SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Denna studie belyser akutmottagningssjuksköterskors upplevelse av överrapportering av 
patienter från ambulanssjukvården. De slutsatser som dras av genomförd studie är att: 
 

• Det finns brister i överrapporteringsfunktionen, vilket medför att information om 
patienten går förlorad. 

 
• Det finns ett behov av att använda ett standardiserat verktyg för överrapportering 

 
• Att överrapporteringssituationerna skapar både negativa och positiva känslor.  

 
Utifrån de resultat som presenteras i studien föreslås att följande förutsättningar skapas 
för att stärka överrapporteringen mellan ambulanssjukvården och 
akutmottagningsvården: 
 

• Ett gemensamt överrapporteringsverktyg för akutmottagning och 
ambulanssjukvård.  

 
• Tillgodose att personalen får kontinuerlig utbildning och uppföljning av 

överrapporteringsverktyg 
 

• Hospitering i varandras verksamheter.  
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Aktuell studie påvisar ett behov av att i utbildningsplanen för specialistutbildning med 
inriktning mot ambulanssjukvård, komplettera med kunskapsinhämtning kring viktiga 
delar av patientens vård så som dokumentation och överrapportering till andra enheter. 
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Bilaga 1  
 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
Vi är två studenter som studerar på Specialistutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård, vid 
Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete (magisteruppsats) där syftet är 
att beskriva sjuksköterskor som jobbar på akutmottagning erfarenheter av att ta emot rapport från 
sjuksköterska i ambulanssjukvården på en patienter med icke livshotande tillstånd.  

Tidigare forskning har påvisat brister i informationsöverföring och medför vårdskador. För att förbättra 
patientsäkerheten är det viktigt säkerhetsställa informationsöverföring. Ambitionen med denna studie är 
därför att undersöka mottagande sjuksköterskas erfarenheter gällande informationsöverföring från 
sjuksköterskor i ambulansen till sjuksköterskor på en akutmottagning.  

För att söka svar på ovanstående syfte kommer en intervjustudie att genomföras.   

Studien är tänkt att inkludera 8-10 sjuksköterskor på akutmottagning som har minst 3 års yrkeserfarenhet 
från akutmottagningsarbete. Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan skrivas ut ordagrant. 
Planen är att intervjuerna kommer att ske under februari 2015. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till 
materialet utöver undertecknad och handledare. Vid publicering kommer det analyserade materialet att 
vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Jennie Nyström och Therése Ullgren genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

  

--------------------------------------- 
Elisabeth Hellström 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
Henrik Andersson, Universitetsadjunkt, Ph.D 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås  
Mail: henrik.andersson@hb.se 
Med vänliga hälsningar 

_________________________  ________________________ 

Jennie Nyström   Therése Ullgren 

E-post: jenan.76@hotmail.com  E-post: therese.ullgren@live.se 

Tfn 0709-385777   Tfn 0707-715928 
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Information om deltagande i en kvalitativ intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Högskolan i Borås på specialistprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård. Vi ska påbörja en magisteruppsats. Syftet med 
vår studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av informationsöverföring i 
rapportsituationer då prehospital sjuksköterska lämnar av patient till sjuksköterska på 
akutmottagning.  

Att överrapporteringen mellan prehospital sjuksköterska och sjuksköterska på 
akutmottagning sker på ett patientsäkert sätt är viktigt för att inte vårdskador ska uppstå. 
I vårt examensarbete har vi tänkt ska resultera i att hitta ett sätt vid överrapportering 
som ska göra så att all viktig information kommer fram och tas emot på ett adekvat sätt. 
4 st sjuksköterskor i den prehospitala verksamheten och 4 st sjuksköterskor på 
akutmottagning kommer att intervjuas.  

Intervjuerna kommer att ske i februari 2015 av undertecknade studenter på 
ambulansstation resp akutmottagning i Västra Götaland. Information kommer att ske 
både skriftligt och muntligt till informanterna angående studiens syfte och hur 
intervjuerna kommer att genomföras. När samtycke har givits kommer intervjuerna att 
ske på plats och tid som bestämts av informanten. Intervjuerna kommer att bandas och 
skrivas ut i pappersformat ordagrant. En avidentifiering kommer att ske och det kommer 
endast vara studenterna och handledaren som kommer att ha tillgång till materialet. 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i vårt examensarbete av 

Henrik Andersson (Henrik.Andersson@hb.se) 

Instutitionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

Med Vänliga Hälsningar 

 

_________________________  ___________________________ 

Therése Ullgren   Jennie Nyström 

e-post: therese.ullgren@live.se  e-post: jenan.76@hotmail.com 

tlfn: xxxx-xxxxxx   tlfn: xxxx-xxxxxx 
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Frågeställningar 
 
Kan du beskriva en tillfredsställande rapporteringssituation där en sjusköterska i           
ambulansen överrapporterar en patient med icke livshotande tillstånd till dig på 
akutmottagningen? 
 
Vad gjorde att denna situationen blev tillfredsställande för dig? 
 
Hur längesedan inträffade denna situation? 
 
Hur ofta inträffar liknande händelser? 
 
 
 
 
Kan du beskriva en otillfredsställande rapporteringssituation där en sjusköterska i           
ambulansen överrapporterar en patient med icke livshotande tillstånd till dig på 
akutmottagningen? 
 
Vad gjorde att denna situationen blev otillfredsställande för dig? 
 
Hur längesedan inträffade denna situation? 
 
Hur ofta inträffar liknande händelser? 
 
 
 
 
 


