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Sammanfattning    
 
Överlämnandet av patient ses som en viktig del i vårdkedjan. Överlämnandet inleds 
efter att ambulanssjuksköterskan har prioriterat patientens vårdbehov. Nästa fas i 
överlämnandet sker då ambulanssjuksköterskan både verbalt och skriftligt rapporterar 
över patienten till mottagande sjuksköterska. Överlämnandet avslutas i och med att 
mottagande sjuksköterska skapar det första vårdmötet med patienten. Vid 
överlämnandet kan betydelsefull patientinformation gå förlorad, vilket i sin tur kan 
påverka patientens fortsatta vård och behandling. Detta har presenterats i tidigare studier 
vilket bland annat har sin grund i ofullständig kommunikationsöverföring vid 
överlämnandet av patient till akutmottagningen. Syftet med studie var att belysa 
upplevelser gällande överlämnandet av patient från ambulanssjukvård till vård på 
akutmottagningen sett utifrån akutmottagningssjuksköterskans perspektiv. Studien 
genomfördes med hjälp av åtta kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor där materialet 
sedan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Efter analysen framkom 
tre kategorier och åtta underkategorier. Resultatet visar att sjuksköterskans upplevelser 
vid överlämnandet av patient är en viktig del i vården. Några områden anses vara värda 
att förtydligas extra. Vid vidare förmedling ska innehållet av informationen vara 
korrekt, kortfattat och strukturerat. Att ha en ansvarskänsla innebär att 
ambulanssjukvårdens personal ska se till att patienten är närvarande vid överlämnandet. 
På så sätt kan även patientsäkerheten öka genom att göra patienten delaktig vid 
överlämnandet.  
 
Nyckelord: Överlämnande, ambulanssjuksköterska, akutmottagning, kommunikation, 
sjuksköterska, information, dokumentation.  
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INLEDNING 
Intresset för överlämnandet av patient från ambulanssjukvård till akutmottagning 
grundas på egna erfarenheter som både ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på 
akutmottagning. Överlämnandet som ibland förefaller vara en rutinerad och snabb 
åtgärd innebär också att det viktiga vårdansvaret överlämnas, vilket i sig kan bli en 
avgörande faktor för patientsäkerheten. Därmed är det betydelsefullt att belysa 
överlämnandet mellan ambulans och akutmottagning grundat i ett patientperspektiv och 
utifrån erfarna sjuksköterskors erfarenheter. 
 
 
BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterskans kompetens och öppet förhållningssätt 
I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården, anges en 
förväntan på att ambulanssjuksköterskan tar till vara patientens erfarenheter, tillgodoser 
deras vårdbehov samt värna om deras autonomi, rättigheter och värdighet. Till detta 
förväntas det också att ambulanssjuksköterskan samverkar och kommunicerar med olika 
vårdgivare samt anpassa information till patienten och deras närstående vid 
överlämningen av patient till mottagande sjuksköterska (Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening 2012).  
 
Ambulanssjuksköterskan ska kunna utföra medicinska åtgärder och vara 
tillmötesgående i patientens livssituation. Dessutom har ambulanssjuksköterskan ett 
ansvar att bedöma patienten enligt ABCDE- Airway, Breathing, Circulation, Disability, 
Exposure och vidare fatta beslut i akuta situationer. Vidare ska ambulanssjuksköterskan 
självständigt kunna besluta utifrån lokala behandlingsriktlinjer om administrering av 
läkemedel och utvärdera farmakologisk behandling samt dokumentera och överlämna 
på ett patientsäkert sätt (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening 2012, ss. 6-7).  
 
Ambulanssjukvården använder RETTS (rapid emergency triage and treatment system) 
som beslutstöd för att triagerar patienten till direkt akutsjukvård eller vård inom en 
rimlig tid. Triagering sker enligt RETTS och utförs av ambulanspersonalen innan 
patienten överlämnas till akutmottagningen. Triage är att bedöma hur snabbt någon 
behöver bli bedömd av läkare (Widgren 2012, ss. 7-30). I en studie av Bruce, Dahlberg 
och Suserud (2003, ss.16-17) krävs det att ambulanssjuksköterskan har förmåga att 
anpassa sig till varje patient för att kunna möta personer med olika kulturella samt 
sociala bakgrunder. Enligt Holmberg och Fagerberg (2010, s. 3) är bedömningen av 
patientens situation en del av omvårdnaden där sjuksköterskan ska ha ett öppet 
förhållningssätt vid mötet med patienten, även skapa förutsättningarna för att 
åstadkomma god omvårdnad utifrån patientens vårdbehov. Ambulanssjuksköterskans 
ansvar vid mötet med patienten är att kunna bemöta patienten med respekt samt ge en 
god omvårdnad (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud 
2005, ss. 30-32). 
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Patientens möte med sjukvården 
Vid mötet med sjukvården hamnar patienten i en situation som den inte är van vid och 
risken finns att patienten hamnar i en position där vårdpersonalen har en maktposition 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 215-216). Det här kan leda till en situation där patienten 
kan uppleva otrygghet (Dahlberg 2002, s. 6). Patientens inflytande och 
självbestämmande ska beaktas och sjuksköterskan ska se till att patienten blir mer 
delaktig i sin omvårdnad (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona 2005, ss. 225-228).  
 
Tidigare forskning beskriver att ambulanssjukvårdens möte med patienten är oftast kort. 
Under det korta mötet ska både bedömning och behandling utföras. Detta kan leda till 
att patienten blir utlämnad och förlorar en del av sin autonomi.  (Elmqvist, Fridlund & 
Ekebergh 2008, ss. 187-188). I en studie av Frank, Asp och Dahlberg (2009, ss. 17-22) 
framkommer det att patientens medverkan i vården är viktig, samt att patienten är 
beroende av vårdpersonalens bemötande och miljön på akutmottagningen. Därför är det 
viktigt att patienten är grunden till all omvårdnad. Enligt Nyström (2002, ss. 407-414) 
saknas det ett helhetsperspektiv i omvårdnaden och det krävs därför mer kunskap kring 
omvårdnad och dess teorier.  
 
En studie av Wireklint Sundström och Dahlberg (2011, ss. 113-119) beskriver att det är 
viktigt att ambulanssjuksköterskan är anpassningsbar och har ett öppet förhållningssätt 
till patienten. Därigenom kan säkrare beslut fattas, felaktig behandling undvikas samt 
kan viktig information som ska överföras till akutmottagningssjuksköterskan inte gå 
förlorad.  
 
I en annan studie framkommer det att möjligheterna till att tillgodose en 
individualiserad vård kan vara begränsad på akutmottagning. Det kan bero på att arbetet 
präglas av korta vårdmöten med patienten. Under en begränsad tid skall sjuksköterskan 
fånga upp helhetsbilden av patientens aktuella sjukdomshistoria (Andersson, Jakobsson, 
Furåker & Nilsson 2012, s. 62).  
 

Vårdande och kommunikation 
Professionell omvårdnadskommunikation går inte att jämföra med den kommunikation 
som används i det dagliga livet utan har istället ett omvårdnadsmässigt syfte som är 
yrkesmässigt grundat. Vårdpersonalen ansvarar för olika arbetsområden och 
tillvägagångssätt samt strävar efter att främja patientens hälsa (Eide & Eide 2009, s. 23). 
 
För att skapa en effektiv kommunikation samt undvika feltolkningar bör informationen 
vara komplett, kortfattad och i rätt tid inom en lämplig tidsram. Kommunikation är en 
process genom vilken information tydligt utbyts mellan vårdpersonal och patienten 
(Deering, Johnston & Colacchio 2011, s. 91). 
 
För att erhålla en tydlig information om patientens uppgifter, symtom och besvär, ska 
ambulanssjuksköterskan kunna erbjuda en säker och god vård för patienten. Tillgång till 
fullständig information handlar om att ha en effektiv kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient (Lindh & Sahlqvist 2012, ss. 105-121). 
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Enligt Eide och Eide (2009, s.131) har vårdpersonalen ett ansvar för att kommunicera 
information om enskilda patientens speciella behov och likaså se till att informationen 
kommuniceras ut. Detta kan ske genom bland annat journalföring och rapportering. 
Detta resulterar i sin tur till att personalen i fråga får ett kommunikativt ansvar inför 
patienten och patientens anhöriga. I en studie av Owen, Hemmings och Brown (2009, 
ss. 103-107) framkommer det att kommunikationen mellan ambulanssjukvård och 
akutmottagning kan försämras när det saknas ett gemensamt språk mellan varandra vid 
överlämnandet av patient.      
 
Enligt Eide och Eide (2009, s. 78) finns olika kommunikationsmodeller, där den linjära 
modellen är den vanligaste. Denna modell består av en sändare till exempel 
ambulanssjuksköterskan och en mottagare såsom sjuksköterska på akutmottagningen 
där ett budskap skickas dem emellan vilket utgörs av överlämning som består både 
verbal och skriftlig information. 
 
Enligt Bruce och Suserud (2005, s. 207) har ambulanssjuksköterskan svårigheter att 
erhålla en anamnes från patienten som inte är verbal i sin kommunikation även har 
sociala och känslomässiga problem. Därför kan det vara svårt att få en korrekt bild av 
patientens sjukdomstillstånd. Konsekvenserna av det leder till att informationen inte är 
tillräcklig vid överlämnandet av patient. Studien visar också att verbal 
kommunikationen vid överlämnandet av patient är en viktig del i det vardagliga arbetet 
samt mindre verbal kommunikation kan i efterhand påverka patientens fortsatta vård.  
 

Dokumentation och patientsäkerhet 
Vid vård av patient ska det föras en individuell patientjournal. Syftet med att föra en 
patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten (SFS 
2008:355). Journalen ska enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) innehålla uppgifter om 
patientens identitet, aktuell sjukhistoria, eventuellt ställd diagnos samt vidtagna och 
planerade åtgärder. Även uppgifter om information som har lämnats till patienten och 
behandlingsalternativ även en möjlighet för en förnyad medicinsk bedömning. 
Journalen ska signeras av den person som har ansvaret för dokumentationen. I Jönsson 
och Fridlund (2013, ss. 205-208) studie framkom det hur väl den skriftliga 
dokumentationen var gjord. För att dokumentera korrekt triagenivå är det viktigt att 
sjuksköterskan på akutmottagningen och ambulanssjuksköterskan använder samma 
triagesystem. Studien visar även att det fanns skillnader i följsamheten i 
dokumentationen. Sjuksköterskan på akuten hade 64% och ambulanssjuksköterskan 
44% korrekt triagenivå. Skillnaden var att sjuksköterskorna på akutmottagningen 
kompletterade och dokumenterade triagenivå mer korrekt som baseras på patientens 
vitala parametrar, patientens sjukhistoria och riskfaktorer.  Vidare belyser studien att 
patientsäkerheten var riskerad när ambulanssjuksköterskan inte följde triagesystemet 
och inte direkt dokumenterade korrekt triagenivåer.  
 
Säkerheten samt kvaliteten i vården styrs av ett antal lagar. Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) syftar på att sjukvården ska bedrivas på ett säkert sätt för att kunna ge en 
säker vård för patienten. Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att all 
vård ska byggas på respekt för patientens rätt och självbestämmande. All 
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sjukvårdspersonal ska bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Vården ska så 
långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 
 
 

Överlämnandet av patient från ambulanssjukvård till akutmottagning 
Överlämnandet är en process bestående av olika faser. Överlämnandet påbörjas i och 
med att ambulanssjuksköterskan har identifierat och prioriterat patientens vårdbehov 
samt fattat beslut om att patienten ska transporteras exempelvis till en sjukhusbunden 
akutmottagning. Nästa fas i överlämnandet sker då ambulanssjuksköterskan både 
verbalt och skriftligt rapporterar över patienten till mottagande sjuksköterska för att 
säkra kvaliteten i sjukvården. Överlämnandet avslutas i och med att mottagande 
sjuksköterska skapar det första mötet med patienten. Informationen från 
ambulanssjukvården sker vid akuta tillstånd med kontakt via telefon eller 
radiokommunikation in till akutmottagningen (Bruce & Suserud 2005, s.203). 
 
Sjuksköterskan på akutmottagningen hanterar patientinformationen genom att föra den 
vidare till sina kollegor och till aktuell läkare. Information överförs via ambulansens 
dator till akutmottagningens dator. Informationen innehöll uppgifter gällande triagering, 
diagnos samt prioritering av patientens aktuella hälsotillstånd (Bodén & Claesson 2009, 
s.182). 
 
SBAR (Situation, bakgrund aktuellt tillstånd och rekommendation) är ett verktyg för 
överrapportering. En studie visar att SBAR- modellen kan förbättra kommunikationen 
vid överlämnandet av patient mellan vårdenheter. Vidare belyser studien att 
informationen förkortas och är mer konkret vid användning av SBAR-modellen 
(Woodhall, Vertacnik & McLaughlin 2008, s. 316). 
 
Samtidigt visar en annan studie att SBAR-modellen inte garantera att viktig information 
förmedlas mellan sjuksköterskor och läkare. Resultatet visar att sjuksköterskor som 
regel rapporterade den aktuella vårdsituationen men inte bakgrunden. I 14 % var det 
bristande bakgrundsinformation och betydelsefull information som inte framkom (Joffe, 
Turley, Hwang, Johnson & Bernstam 2013, ss. 498-499). 
 

Risk för vårdlidande i samband med överlämnandet 
Vid överlämnandet av patient från ambulanssjukvården till akutmottagningen, är det 
viktigt att involvera patienten i samband med överlämnandet (Bruce & Suserud 2005, 
ss. 203-209). Ett vårdlidande kan uppstå vid en vårdrelation när patienten är tyst och 
sjuksköterskan inte frågar hur patienten mår. Lidandet kan leda till att patienten kan blir 
åsidosatt samt får mindre uppmärksamhet av sjuksköterskan (Kasén, Nordman, 
Lindholm & Eriksson 2008, s. 6). Uppfattning av patienten är avgörande för att 
patienten ska kunna uppleva ett förtroende även ett säkert omhändertagande i samband 
med överlämnandet (Bruce & Suserud 2005, ss. 203-206). 
 
I ett vårdvetenskapligt synsätt ska medvetna och kompetenta sjuksköterskor vara 
fokuserade på patientens hälsa och ha en förståelse för hur, sjukdom, lidande och 
vårdande upplevs av patienten, samt hur detta påverkar den individuella patienten i 
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livssammanhanget för att på så sätt kunna stödja och stärka individens hälsoprocesser 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 101-102). Dahlberg och Segesten (2010, s. 211) 
beskriver att om en vårdande engagemang saknas kan ett vårdlidande uppstå som 
drabbar patienten.  
 
Enligt Dahlberg (2002, ss. 5-8) kan ett vårdlidande uppstå på grund av den vård som 
ges, något som kan påverka patientens välbefinnande. Hos vårdpersonalen kan det 
förekomma ett omedvetet handlande och bristande kunskap om patientens tillstånd 
därav kan ett vårdlidande uppstå. Där patientens lidande inte uppmärksammas kan 
patientens värdighet såras och risken finns att patienten inte blir sedd eller hörd samt 
känner sig utanför sitt eget vårdande. 
 
Det som ligger till grund för att identifiera och hantera patientens symptom är 
vårdpersonalens kompetens. Problemet är dock att vårdandet inom akutsjukvården inte 
alltid ges med en helhetssyn. Det finns därför en risk för att patienten reduceras till en 
sjukdom istället för att möta patienten som en unik individ (Andersson, Wireklint-
Sundström, Nilsson & Jakobsson 2014, ss. 83-85). I situationer där människor bemötts 
på ett felaktigt sätt, kan ett vårdlidande uppstå hos patienten (Dahlberg 2002, ss. 7-8). 
Om bristande tillgång till dokumenterad information förekommer vid tidpunkten för 
överlämnandet av patienten, ökar risken för att förbise väsentlig information om 
patientens tillstånd (Bost, Crilly, Patterson & Chaboyer 2011, s. 139). 
 
     

Akutmottagning 
Överlämnandet av patient från ambulanssjukvård sker till mottagande sjuksköterska på 
en akutmottagningen (Muntlin & Kurland 2009, ss. 109-110). Akutmottagningen har 
dagligen en patientrelation som präglas av korta och snabba möten i sjukvården 
(Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson 2012, s.62). Akutmottagningen kan ses som 
en unik arbetsmiljö, då den karaktäriseras av ett högt arbetstempo, samt föreligger ett 
stort behov för noggrannhet (Kilner och Sheppard 2009, s. 135).  
 
Arbetet på akutmottagningen karakteriseras av förhållanden inför oförutsägbara 
situationer, med fokus på akuta och livshotande tillstånd (Andersson, Wireklint-
Sundström, Nilsson & Jakobsson 2014, ss. 192-196). Vidare är det viktigt att ha 
kunskap kring arbetet på akutmottagningen, för att säkerställa och utveckla det arbetet 
samt hantera patienten som befinner sig så väl i brådskande som icke brådskande 
situationer (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson 2012, ss. 60-66). 
 
Sjuksköterskans funktion är att ge avancerad omvårdnad baserad på evidens och 
identifiera livshotande tillstånd på icke diagnostiserad patient. Vidare fodras en förmåga 
av att självständigt triagera och prioritera för att säkerställa en trygg och säker vård för 
patienten och närstående. Sjuksköterskans arbete ska kännetecknas av ett etiskt och 
personcentrerat förhållningssätt där patienten betraktas som en unik individ med 
individuella behov (Riksföreningen för akutsjuksköterskor 2010).  
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PROBLEMFORMULERING 
Överlämnandet av patient mellan ambulanssjukvård och akutmottagning är en 
vårdåtgärd som sker dagligen. Tidigare studier har visat på problem i samband med 
överlämnandet, vilket bland annat har sin grund i ofullständig 
kommunikationsöverföring. En risk med detta är att betydelsefull patientinformation 
kan gå förlorad, vilket i sin tur kan påverka patientsäkerheten även fortsatt vård och 
behandling. För att möjliggöra granskning av eventuella brister vid överlämnandet och 
därmed göra det möjlig för förbättringar är det betydelsefullt att undersöka hur 
mottagande sjuksköterska på akutmottagning upplever överlämnandet. 
 

SYFTE 
Studiens syfte är att beskriva överlämnandet av patient från ambulanssjukvård till vård 
på akutmottagning, så som den erfars av mottagande sjuksköterska på akutmottagning.  
 
 
METOD 

Kvalitativ intervjustudie 
För att besvara studiens syfte har en kvalitativ intervjustudie valts att genomföras. Valet 
av metod anses lämplig för att kunna skapa förståelse för överlämnandet som ett 
fenomen (Kvale & Brinkman 2014, s. 44). Det studerande fenomenet är överlämnandet 
av patient från ambulanssjukvård till akutmottagning, så som det erfars av 
sjuksköterskor på akutmottagning. 
 

Urval 
För att kunna genomföra datainsamlingen erhölls ett tillstånd av verksamhetschefen vid 
en akutklinik i södra Sverige (bilaga 1). Vårdenhetschefen på aktuell akutmottagning 
bistod med hjälp att rekrytera deltagare. Inklusionskriterierna för att delta i denna studie 
var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor med minst fem års 
arbetslivserfarenheter från akutmottagningens arbete.  
 
Sammanlagt tillfrågades åtta sjuksköterskor om deltagande i studien och samtliga 
accepterade ett deltagande. Av de åtta deltagarna var sex kvinnor och två män. 
Åldersspridningen var mellan 36-58 år och arbetslivserfarenheten varierade mellan 8-25 
år. Intervjuerna ägde rum i en lokal i anslutning till deltagarnas arbetsplats. Information 
gällande tid och plats samt information om studiens syfte angavs via e-mail samt via ett 
bifogat samtyckesformulär (bilaga 2).  
 

Datainsamling 
För att besvara studiens syfte samlades data in genom individuella intervjuer. 
Deltagarna gavs möjlighet att tala fritt och öppet under intervjuns gång (Kvale & 
Brinkman 2014, s. 147). För att kunna belysa deltagarnas unika upplevelse och 
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erfarenheter av fenomenet växlar forskaren mellan att hålla en distans och närhet för att 
ge deltagarna tid att tänka genom sina svar (Polit & Beck 2012, s. 543). 
 
För att få en nyansering av fenomenet användes följande öppna ingångsfråga: ”Hur 
upplever du överlämningen av patient från ambulanssjukvården till akutmottagningen”? 
För att skapa en närmare förståelse i intervjun användes även följdfrågor och 
uppmaningar såsom ”Kan du utveckla lite mer?” och ”Hur kände du?”. För att ge 
deltagaren tid till reflektion och analys kan medveten tystnad användas och genom 
upprepning av redan ställda frågor kan ytterligare information uppstå (Kvale & 
Brinkman 2014, ss. 176-182). Enligt Polit och Beck (2012 s. 543) efterfrågades ett 
positivt avslut på intervjuerna med slutfrågor såsom: ”Har du något mer du vill ta 
upp?”. Längden på intervjuerna var ca 20 minuter per deltagare och den totala 
intervjutiden uppgick till 160 minuter. Intervjuarna spelades in digitalt som sedan 
transkriberades ordagrant.  
 

Dataanalys 
Insamlad data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  Metoden valdes 
då den är lämplig för att analysera innehållsliga variationer i ett datamaterial (Lundman 
& Hällgren-Graneheim 2012, ss. 187-199). Den transkriberade texten läste igenom ett 
flertal gånger för att skapa en helhetsförståelse för textinnehållet. Därefter valdes 
meningsbärande enheter ut som besvarade syftet. De meningsbärande enheterna skrevs 
ner och kondenserades samt kodades. Även citat utmärktes från den transkriberade 
texten för att belysa fenomenet. Det skapades en ny reflektion av textinnehållet via 
kodning av data där koderna föreställde likheter och skillnader vilket resulterade till att 
materialet kunde fördelas till underkategorier. Underkategorierna skapades utifrån 
kodernas gemensamma innehåll. Utifrån dessa underkategorier bildades sedan tre 
kategorier som presenteras i resultatet. 
 
Tabell1: Exempel från analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 
 

Underkategori 
 

Kategori 
 

… Ja, ibland 
tror jag det 
handlar om 
att man utav 
någon 
anledning har 
bråttom 
iväg… 
 

Ibland tror jag 
det handlar om 
att har bråttom 
iväg 
 

Har bråttom 
iväg 
 

Att ta över 
under 
tidspress 
 

Stressande 
 

... Det är att 
dem är 
stressade och 
att dem vill 
vidare… 
 

Dem är 
stressade och 
vill vidare 
 

Stressade 
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Förförståelse 
För att säkerställa samt minska risken för förförståelsens påverkan på studiens 
datainsamling och analys skrevs förförståelsen innan studien påbörjades. Texten 
genomgicks under datainsamlingens gång som en slags påminnelse av de redan erfarna 
kunskaperna, för att på så sätt kunna minimera en inverkan på studien.  
 
Författarna till den här studien har erfarenhet och kunskap av akutsjukvård, eftersom en 
av oss arbetar inom akutmottagningen och en inom ambulanssjukvården. Förförståelsen 
kan följaktligen fungera som en inre ledsagare där riktningen leder oss åt fel håll men 
kan på liknande sätt även leda oss åt rätt riktning (Dahlberg & Segesten 2010, s. 185). 
För att kontrollera vår förförståelse bör intervjuarna vara följsamma och öppna för 
deltagarnas berättelse om överlämnandet av patient.  

 
Etiska överväganden 
Den grundläggande forskningsetiken består av de fyra principerna informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002). Dessa 
ska följas samt uppmärksammas så att deltagarna i den här studien ska få ett bra 
bemötande. Författarna hade som krav, att följa de grundläggande kraven där 
författarnas egna värderingar inte ska påverka studiens resultat. Vad det gäller 
informationskravet gavs informationen i förväg som var övergriplig och inte särskild 
ingående på grund av att författarna i intervjuerna ville ta del av deltagarnas spontana 
och oreflekterade berättelse vid överlämning av patienten. Deltagarna fick även skriftlig 
information i förväg samt muntligt i samband med intervjusituationen (bilaga 2) om 
studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt.  
 
Med samtyckeskravet, menas att efter att deltagarna hade medgett sitt samtycke fick de 
information om att medverkandet inte var obligatoriskt och att det kan vara utelämnande 
att berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Det kan skapa obehag och att de 
närsomhelst kunde välja att avbryta studien utan att uppge anledning. 
Konfidentialitetskravet, handlar om att obehöriga inte ska ha tillgång till den insamlade 
data och att skydda deltagarnas identitet. Intervjuerna förvarades i en låst mapp. Med 
nyttjandekravet menas att deltagarna fick information om att det insamlade data som 
framkom i studien endast kommer att användas i forskningsändamål samt till att besvara 
syftet i denna studie (Vetenskapsrådet 2002).  
 
Innan studien påbörjades sökte författarna tillstånd hos verksamhetschefen på aktuell 
akutmottagning för att kunna genomföra studien. I anslutning till intervjutillfället 
tillfrågades deltagarna om tillstånd att få komma tillbaka om det skulle uppstå 
oklarheter under transkriberingen. I denna studie uppstod såväl sociala som emotionella 
dilemman hos deltagarna i form av att individernas identitet kunde avslöjas samt att de 
avsatt tid från arbetsplatsen för att medverka i studien. Utifrån studiens syfte kunde 
sociala och emotionella aspekter sättas i perspektiv till deltagarnas medverkande, vilket 
resulterade i att deltagarna fick möjlighet att beskriva sina upplevelser och på så sätt 



 9 

bidra till ökad kunskap. I studien kan det uppkomma ett etiskt dilemma då deltagarna 
kommer att belysa situationer där kollegor involveras. Mot denna bakgrund kan 
svårigheter förekomma vid förmedling av uppriktiga känslor då kollegor är inblandade.  
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RESULTAT 
Resultatet beskriver sjuksköterskans upplevelse av överlämnandet av patient från 
ambulanssjukvård till vård på akutmottagning, såsom det erfars av mottagande 
sjuksköterska på akutmottagning. Resultatet redovisas i tre kategorier: Ömsesidighet, 
Stressande och Meningsskiljaktigheter med tillhörande underkategorier.  
 
Tabell 2: Underkategorier och kategorier. 
 
Underkategorier Kategorier 

Lyssna på rapporten 
Alla i teamet får rapport samtidigt  
Erhålla en informativ rapport 

Ömsesidighet  

Ta över under tidspress 
Rapportera på olika platser 

Stressande  

Får överflödig information 
Saknar struktur 
Hantera brist på information 

Meningsskiljaktigheter 

 

Ömsesidighet 
Överlämnandets ömsesidighet kännetecknas av att det finns krav på både mottagare och 
sändare. Resultatet påvisar en slags känslighet i rapportering mellan ambulanssjukvård 
och akutmottagningens vård, flera aspekter sammanhänger för att överlämnandet ska bli 
tillfredsställande. Karaktäristiskt är att rapporten ska avlyssnas av alla berörda vid 
samma tillfälle. Dessutom framträder det att rapporten av patientinformation ska vara 
betydelsefull och ge viktig information.  
 
Denna kategori består av underkategorierna Lyssna på rapporten, Alla i teamet får 
rapport samtidigt och Erhålla en informativ rapport. 
 

Lyssna på rapporten  
Deltagarna beskriver att en förutsättning för att förstå informationen vid överlämnandet 
är bland annat när sjuksköterskan lyssnar, är lyhörd, uppmärksammar och visar intresse 
för att höra information, samt tar in den givna informationen även drar nytta av 
informationen som sjuksköterskan får vid överlämnandet. Vidare beskriver deltagarna i 
studien när det är många patienter på akutmottagningen och ambulanspersonalen 
kommer in och ska lämna över en patient är det ibland svårt att koncentrera sig och 
lyssna på en ytterligare rapport.   
 

Jag vet att jag måste försöka lyssna fullt ut här och nu i den situation jag är, 
så det försöker jag. 

 
Deltagarna uttrycker att det optimala är när de koncentrerar sig på att lyssna noga, är 
tysta och lyssnar färdigt på rapporten när ambulanssjuksköterskan ska överlämna 
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patienten. Informationen blir tillfredsställande även tidsbesparande för sjuksköterskorna 
då de får all information de behöver veta om patienten. 

 

Alla i teamet får rapport samtidigt  
Deltagarna berättar att det är viktigt att informera alla även undersköterskan och 
patienten. När det är svårt sjuka patienter som kommer in ska läkaren vara med på plats, 
då får all personal information samtidigt alla är delaktiga även patienten. Det förfaller 
som att ingen information går förlorad om alla får information samtidigt, alla som är 
delaktiga kring patienten får samma information. Det tydliggörs vidare att det skapas en 
relation med patienten och patienten känner sig involverad samtidigt riktas all 
uppmärksamhet mot patienten.  
 
Deltagarna tycker att patienten kan lyssna och själv lägga till om något missas eller inte 
stämmer med ambulanssjuksköterskans rapport. Patienten får säga sitt, för att många 
gånger är verbala och friska, då är det bra att lämna tillfälle till det. Deltagarna upplever 
att det är viktigt att undersköterskan är delaktig. 
 

Även om det är jag som har ansvaret för patienten, så är det väldigt viktigt 
att ambulanspersonalen har ögonkontakt med undersköterskan under 
rapporten också. Ibland kan man nästan uppleva att ambulanspersonalen 
vänder ryggen mot undersköterskan säkert helt omedvetet, men att båda två 
är med i överlämningen... 

 
Vidare beskriver deltagarna att överlämnandet överlag fungerar bra. Det är viktigt att 
alla berörda i teamet är med i informationen både dem som överlämnar och tar emot 
patienten.  
 

Erhålla en informativ rapport 
Deltagarna beskriver att det är viktigt med korrekt information och att en bra 
kommunikation med varandra för att överlämnandet ska fungerar bra. Informationen 
ska vara kort och koncist och innehålla vad som har hänt innan patienten kom till 
akutmottagningen. Det förefaller som att rapporten är relevant då deltagarna får veta det 
som anses vara aktuellt i det akuta skedet. Följer ambulanssjuksköterskan SBAR -
modellen erhålls en strukturerad information.  
 

Gärna rapportering efter SBAR så att man vet vad som är problemet nu då 
blir det struktur på det hela. 

 
Deltagarna berättar att när SBAR följs skapas struktur som är lätt att följa och risken att 
missa viktig information om patienten minimeras. Det visar sig att då mottagande 
sjuksköterskor på akutmottagningen vet vad de ska lyssna efter behöver de inte avbryta 
rapporten, eftersom de vet att informationen kommer fram. Deltagarna upplever att när 
ambulanspersonalen kommer in med en traumapatient, följer de alltid en strukturerad 
rapporteringsmall som ger en tillfredställande överlämning. Vidare beskriver deltagarna 
att ambulanspersonalen använder sig av SBAR-modellen för att både dokumentera och 
informera om patienten.  
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Stressande 
Stressande kännetecknas av den tidspress som uppstår vid överlämnandet av patient 
som kan leda till att patienten blir lidande samt att det känns stressande för 
sjuksköterskan när patienten inte är närvarande vid överlämnandet. Karaktäristiskt är att 
rapporten ska ske när mottagande sjuksköterska kan ta emot patienten. Dessutom 
framträder det att överlämnandet av patient ska ske inne på rummet. 
 
Denna kategori består av underkategorierna Ta över under tidspress samt Rapportera 
på olika platser. 
 
Ta över under tidspress 
Deltagarna berättar att akutsjukvården handlar om att alla ska göra saker snabbt utan att 
det blir för stressigt, då kan överlämnandet bli forcerad. Vidare beskriver de att 
ambulanspersonalen utav någon anledning har bråttom iväg hela tiden, de vill vidare 
och att ta över under tidspress kan leda till att patienten blir lidande. När det är mycket 
att göra kan irritation skapas mellan akutens och ambulansens personal. 
Ambulanspersonalen måste ha lite förståelse när de överlämnar, de ska försöka att vänta 
på sjuksköterskorna när de är hos en annan patient eller håller på med något annat 
arbetsmoment.  
 

Sedan kommer de ut till oss och bara står och stampar, dem vill inget annat 
än att åka iväg så fort som möjligt känns det ibland, det är ett stressmoment 
kan jag känna spontant dem bara slänger ur sig och sedan bara går de. 

 
Deltagarna berättar att de förstår att ambulanspersonalen vill lämna över fort, då det 
ibland kan vara nya uppdrag som väntar. Det kan också vara så att de inte riktigt förstår 
att det är mycket patienter på akuten och kanske inte alltid kan finnas till hands för att 
kunna ta emot patienten. När deltagarna är upptagna med någon annan patient ska 
ambulanspersonalen stå kvar och vänta tills de är färdiga och kan ta emot den nya 
patienten. I stressade situation kan de missa något som är viktigt om patienten, vilket 
har med patientsäkerhetriskerna att göra, det är troligtvis det som är ett av de stora 
problemen. Deltagarna upplever att när ambulanspersonalen vill lämna över på en gång, 
känns det inte som att det är riktigt akut, det är inte så viktigt, de berättar mindre och 
anstränger sig mindre. De försöker rapportera så fort som möjligt och är lite uppjagade, 
vilket innebär en risk för att vi uppfattar rapporten om patienten som otydlig. 
Deltagarna upplever ändå att det är deras ansvar att inte släppa iväg ambulanspersonalen 
innan de får en tydlig information om patienten. 
 

Rapportera på olika platser 
Deltagarna upplever många gånger att ambulanspersonalen vill lämna rapport på olika 
platser. Ibland lämnar ambulanspersonalen patienten i liggande väntrummet eller på 
akutrummet och kommer till arbetsstationen och vill rapportera. Det händer att de möter 
upp de i korridoren och vill redan där börja sin rapport eller om deltagarna är hos någon 
annan patient sticker de in huvudet i patientrummet och knackar på ryggen och vill 
börja sin rapport samtidigt som deltagarna tar hand om en annan patient. Deltagarna 
tycker det är helt fel, de ser inte patienten, eller har någon visuell blick över patienten, 
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kan inte ställa några följdfrågor eller skapa en relation till patienten. Deltagarna anser att 
det är lämpligt och optimalt att patienten är närvarande vid överlämnandet. 
 

Sedan står dem ju utanför och försöker bara haffa en sköterska och ibland 
kan dem hänga med och gå halva korridoren och jag får rapporten medan 
jag går. Då känner jag ge mig akutjournalen, jag nästan rycker den ur näven 
på dem. 

 
Deltagarna uttrycker att det optimala är när rapporteringen sker inne på rummet. 
Deltagarna tar ingen rapport i korridoren på något sätt då det är lyhört på 
akutmottagningsområdet, det hörs väldigt mycket, vilket inte är bra för någon 
egentligen utan de visar in dem till rummet. Det är inte optimalt att överlämna patienten 
på olika platser. 
 

Meningsskiljaktigheter 
Överlämnandets meningsskiljaktigheter kännetecknas av att det finns skillnader vid 
överlämnandet av patient. Karaktäristiskt är att det saknas gemensam struktur och 
ambulanspersonalens information kan vara överflödig eller bristfällig. Dessutom finns 
en risk att patientsäkerheten minskar när det brister i informationen om patienten. 
 
Denna kategori består av underkategorierna; Få överflödig information, Saknar struktur 
och Hantera brist på information. 
 

Få överflödig information 
Deltagarna upplever att de ibland får för mycket information om patienten. En del av 
ambulanspersonalen berättar alldeles för mycket vid överlämnandet av patient. Då kan 
det vara jobbigt att lyssna samt svårt att ta in mycket information under en kort tid. 
Deltagarna berättar att ibland ligger fokus på sådant som inte är relevant för 
överlämnandet. De berättar om allt de kan komma på om patienten som i vissa fall inte 
är nödvändigt. De skulle kunna reformera informationen vid överlämnandet, emellanåt 
tar det för mycket tid. 
 

Ibland rings det in innan och vill informera om patienten och det kan vara 
jag som får det samtalet också, sedan träffar jag någon som ska lämna över, 
då får jag höra samma sak igen. 

 
Vidare beskriver deltagarna när det är mycket information, då är det risk att 
ambulanspersonalen kanske glömmer viss information eller upprepar samma sak, det 
kan blir rörigt vid överlämnandet. Ibland upplever deltagarna att det är så mycket 
information att de bara står och väntar på att ambulanspersonalen ska rapportera färdigt.  
 

Saknar struktur 
Deltagarna beskriver att överlämnandet är individbunden och relaterad till kompetens. 
Ibland kan de se skillnader om det är ambulanssjuksköterska eller ambulanssjukvårdare 
som överlämnar patienten. Deltagarna märker skillnader, då det fungerar sämre för att 
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de har olika bakgrunder, det finns ingen gemensam struktur för hur de ska lämna över. 
Det finns en del som tyvärr kanske inte vårdar så många patienter och då upplever 
deltagarna en osäkerhet hos ambulanspersonalen då de kanske inte har tillräckligt med 
erfarenheter. Det här gäller även när de dokumenterar så märker de att innehållet är 
sämre.  
 

Jag kan väl säga att det är ganska olika, det är inte så att alla gör likadant, 
det skiljer väldigt mycket, det saknas struktur … 

 
Vidare berättar deltagarna att det kan vara att sjuksköterskan i ambulansen har tagit 
hand om patienten initialt och ger läkemedel och sedan är det ambulanssjukvårdaren 
som har vårdat patienten under färden in till sjukhuset. När ambulanssjukvårdaren 
lämnar över patienten och försöker redogöra för dem, då märker deltagarna att det blir 
en avsaknad av struktur i rapporten och det märks att de inte alltid har en riktig inblick i 
vad sjuksköterskan gjorde med patienten tidigare. Ansvarig person ska informera och 
informationen ska ges till ansvarig sjuksköterska för att överlämnandet ska fungerar 
optimal. 
 

Hantera brist på information 
Deltagarna beskriver att ibland förekommer brister i informationen vid överlämnandet. 
Det finns vissa inom ambulanssjukvården som inte kan kommunicera på ett relevant 
sätt, deltagarna får ställa följdfrågor hela tiden, frågar vad de menar. Ibland kan de inte 
kommunicera och vet inte vad de ska säga, kommunikationen tar bara slut. Dels kan det 
göra att deltagarna missar värdefull information om patienten. Ibland får de söka 
informationen på annat håll som att fråga anhöriga eller läsa i den skriftliga 
dokumentationen som finns, men ibland kan det även vara sådan information som inte 
finns dokumenterad. 
 

Sedan finns det vissa som är mumliga man får liksom drar ur orden, dem 
hasplar ur sig någonting, jaha vad var det nu då och så fattar vi inte riktigt 
vad dem menar. 

 
En del av deltagarna berättar att det är frustrerande när de inte får någon information om 
patienten, om det är en adekvat patient fungerar det men om det är en dement eller 
någon som inte kan redogöra för sig själv, då känner deltagarna att patientsäkerheten 
inte är lika stor. Ibland får de höra att det inte är något speciellt, att det bara är en ”grön” 
patient den skulle egentligen inte varit här, vilket är knapphändig information, då blir 
överlämnandet väldig bristfällig.    
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att besvara syftet i denna studie valdes en kvalitativ metod. Innan studien 
påbörjades diskuterade författarna alternativa metoder kring vilken datainsamling som 
var lämpligast enkät, observationsstudie eller intervjuer. Kvalitativ metod för den här 
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studien ansågs vara lämpligt eftersom den är väl beprövad inom omvårdnadsforskning 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.187).  För att genomföra studien grundat på 
sjuksköterskornas upplevelser valde författarna att genomföra kvalitativa intervjuer. Det 
insamlade materialet bearbetades och analyserades enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim kvalitativa innehållsanalys (2012, ss. 187-188).   
 
Båda författarna bakom studien har mångårig erfarenhet av ambulanssjukvård samt 
akutsjukvård med andra ord har författarna klivit in i studien med en förförståelse inom 
ämnet. Förförståelse innebär bland annat att forskaren har tidigare erfarenheter och en 
risk för förutfattade meningar. Om forskarens förförståelse minskas ökar studiens 
trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). Författarna valde därför 
att diskutera sin förförståelse sinsemellan samt skriva ner den och reflektera kring sin 
förförståelse och hur den skulle kunna påverka studien innan intervjuerna utfördes. 
Under hela studien har författarna varit medvetna om detta. I denna studie kan det 
föreligga en risk att förförståelse kan ha påverkat studiens resultat på grund av att 
författarna har kunskap inom ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). 
 
Deltagarna fick i ett tidigt skede förfrågan om att medverka i studien eftersom 
författarna ville att deltagarna skulle kunna förberedas inför kommande intervjuer och 
på så sätt gavs större möjlighet till att tänka över ämnet. Detta kan ses som en styrka i 
studien då författarna har kunnat skapa eventuellt mer djupgående intervjuer.  
Då författarna strävade efter att få deltagarna att beskriva sina upplevelser av 
överlämningen av patient användes en förutbestämd öppen ingångsfråga. Även 
följdfrågor ställdes för att låta deltagarna tala fritt och ge utrymme till egna tankar samt 
lotsa dem tillbaka till studiens syfte (Kvale & Brinkman 2014, s. 148).  
 
Författarna har inga erfarenheter av att utföra intervjuer sedan tidigare, något som kan 
tänkas påverka intervjuernas kvalitet. Då en mer erfaren intervjuare hade genomfört 
intervju inom ämnet hade det kunnat resultera i ett mer omfattande resultat. En svaghet i 
studien var att intervjutiden inte var speciellt lång, genomsnittet var 20 minuter per 
deltagare och den totala intervjutiden uppgick till 160 minuter. En styrka i studien hade 
varit om fler deltagare medverkat alternativt tidsmässigt längre intervjuer, vilket skulle 
kunna ha bidragit till ett bättre resultat samt ett referens material för framtida studier.  
 
Det kan vara värdefullt när författarna och deltagarna känner varandra då det kan ses 
som en styrka, samt upplevdes deltagarna under intervjun som lugna, trygga och inte 
stressade. En svaghet kan vara att deltagarna inte berättar tillräckligt om sina 
upplevelser och känslor inom ämnet på grund av att författarna och deltagarna arbetar 
inom samma klinik. Även giltigheten i studiens resultat kan minska om deltagarna och 
författarna var helt okända för varandra, vilket kan skapa en otrygghet vid en 
intervjusituation som kan leda till sämre intervjuer (Kvale & Brinkman 2014, ss 125-
126). 
 
Deltagarna som inkluderades i studien hade varierande ålder samt arbetslivserfarenhet 
vilket ledde till att könsfördelning blev ojämnt fördelat. Detta urval baserades på 
deltagare med minst fem års arbetslivserfarenhet på akutmottagningen, varav två män 
och sex kvinnor. Det kan ses som en svaghet, då studien inte var så omfattande. En 
önskad situation skulle vara att könsfördelningen varit mer lik i urvalet av deltagare. 
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Enligt Polit och Beck (2012, ss. 273-274) studiens trovärdighet stärks när urvalet består 
av jämnare könsfördelning.   
 
Kvalitativ forskning kräver en noggrannhet samt en strävan efter att förbättra 
trovärdigheten i studiens resultat. Studien är endast uppbyggd på det material som 
deltagarna själva har uppgett i studien. En studies trovärdighet är uppbyggd på hur 
överförbart och andvändbart resultatet är. Med överförbarhet anses i vilken omfattning 
resultatet kan överföras till andra liknande verksamheter. Det är studiens författare som 
är ansvarig för att så tydligt som möjligt i detalj presentera processarbetet i studien för 
att skapa förutsättningar för läsaren att fastställa om resultatet är överförbart till annan 
kontext. Författaren ska därför ge en tydlig beskrivning av urvalskriterier, 
datainsamling, analysprocess samt övriga faktorer som kan ha påverkat resultatet (Polit 
& Beck 2012, ss. 584-585). 
  

Resultatdiskussion 
Resultaten i föreliggande studie visar att överlämnandet är en viktig del i vårdandet av 
patienten. Det krävs att ambulanssjukvårdens information är relevant och strukturerad 
för att överlämnandet till mottagande sjuksköterskor ska bli tillfredsställande. Resultatet 
visar att en förutsättning för att kunna förstå rapporten var när mottagande 
sjuksköterskor var uppmärksamma och lyssnade noga på rapporten. Resultatet visar 
också att när överlämnandet sker enligt till exempel SBAR-modellen skapas det struktur 
vid överlämnandet. Därtill visar resultatet att när till exempel ambulanspersonalen är 
stressad och har bråttom att komma från akutmottagningen finns en risk att viktig 
information om patienten missas, vilket skapar frustrationer och påverkar 
patientsäkerheten. Slutligen visar resultatet att det fanns brister i kommunikationen vid 
överlämnandet av patienten, där deltagarna upplevde en frustration. 
 

Struktur vid överlämning 
Resultatet visar att överlämnandet av patient från ambulanssjukvården till vård på 
akutmottagningen kan vara utmanande när både ambulanssjuksköterskor, 
sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare ska överlämna patienten. Det betyder att det 
kan vara svårt att få en gemensam struktur i rapporten.  
 
Resultatet visar att när ambulanssjukvården följde SBAR-modellen skapades det 
struktur i överlämnandet som var lätt att följa, samt uppkom en mindre risk att missa 
värdefull information om patienten. Vidare att mottagande sjuksköterskor fick en 
relevant information som var aktuell i det akuta skedet. Resultatet överensstämmer med 
tidigare forskning, som visar att när en strukturerad överrapporteringsmodell följs vid 
överlämnandet mellan sjuksköterskor ökar bland annat patientsäkerheten, då 
informationen om patientens status förtydligas i samband med att modellen följs (Kerr, 
Klim, Kelly & McCann 2014, ss. 5-8). Studiens resultat kan ligga till grund för en ökad 
användning av SBAR-modellen vid överlämnandet från ambulanssjuksköterskan till 
sjuksköterskan på akutmottagningen. En annan studie visar att införande av SBAR-
modellen främjade arbetsflödet och kommunikationen mellan sjuksköterskorna. 
Modellen gav struktur och mer fokus på rapporten, samt att sjuksköterskorna kunde 
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ägna mer tid åt att diskutera patienten vid överlämnandet (Cornell, Gevis, Yates & 
Vardaman 2013, ss. 426-427).  
 
Resultatet visar också att när ambulanssjukvårdaren överlämnade patienten var 
rapporten mindre strukturerad även att de hade sämre inblick av patientens aktuella 
hälsotillstånd vid överlämnandet. Resultatet visar att det fanns skillnader vid 
överlämnandet av patient. Skillnaden var att informationen samt dokumentation var av 
sämre kvalité när ambulanssjukvårdare överlämnade patienten. Resultatet visar att 
sjuksköterskorna upplevde även en osäkerhet hos ambulanssjukvårdarna vid 
överlämnandet. Risken finns då för en försämrad kvalitet i information om patienten, 
vilket kan resultera i att patientsäkerheten minskas. Detta påvisar vikten av att 
ambulanssjuksköterskan ska vara delaktig vid överlämnandet av patient, för att finna 
den bästa lösningen för patientsäkerheten.  
 
Även Talbot och Bleetman (2007, s. 541) förespråkar användning av en strukturerad 
överlämnande, för att kunna underlätta en ordnad överföring av information. Även att 
viktig information från ambulanssjukvården inte går förlorad till mottagande 
sjuksköterska på akutmottagningen. Enligt Andersson och Nilsson (2009,ss. 309-310) 
krävs det en fortsatt kompentensutveckling inom omvårdnad för att garantera säkerhet i 
vården samt säkra vårdkvalitén.  
 

Patientens delaktighet 
Resultatet visar att en förutsättning för att överlämnandet ska ses som tillfredsställande, 
är när ambulanspersonalen överlämnar patienten på rummet. De ska även vänta tills 
mottagande sjuksköterska, är tillgänglig för att kunna ta emot patienten. I studiens 
resultat framkom det att när överlämnandet sker på olika platser ansåg sjuksköterskorna 
att det förekom svårigheter att bilda en uppfattning om patientens situation. Resultatet 
visar att det är lämpligt och optimalt när patienten är delaktig vid överlämnandet, då det 
är lättare att skapa en relation med patienten. Resultatet överensstämmer med tidigare 
forskning som visar, för att kunna förbättra kvaliteten på informationen i vården samt 
öka patientsäkerheten är det viktigt att involvera patienten så att patienten är delaktig 
vid överlämnandet (Kerr, Klim, Kelly & McCann 2014, ss. 5-8). Dessutom påverkas 
även patientsäkerheten när informationsöverföringen vid överlämnandet sker i frånvaro 
av patienten. Detta kan leda till att patientens delaktighet minskas samt att patienten inte 
kan medverka med information angående sin hälsosituation.  
 

Otillräcklig kommunikation 

Resultatet visar att det ibland sker brister i kommunikationen vid överlämnandet av 
patient från ambulanssjukvården till vård på akutmottagningen. Det framkommer också 
att en del av ambulanspersonalen har sämre verbal kommunikation, vilket kan göra det 
svårare att kommunicera på ett relevant tillvägagångssätt. Resultatet visar även att 
sjuksköterskorna var tvungna att ställa följdfrågor hela tiden. För att kunna erbjuda 
patienten en god omvårdnad bör ambulanssjuksköterskan erhålla information om 
patienten. Informationen erhålls genom god kommunikation med patienten (Wihlborg, 
Edgren, Johansson & Sivberg 2014, ss.129-130). Andersson och Nilsson (2009, ss. 309-
310) menar att grunden till att kunna hantera olika omvårdnadsaktiviteter samt att kunna 
bedöma patientens behov av vård handlar om att ha en god kommunikation. 
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Sjuksköterskorna upplevde en frustration när det brister i informationen mellan 
vårdpersonalen, de upplevde att patientsäkerheten inte är lika stor. Resultatet 
överensstämmer med tidigare forskning som visar att ett gemensamt språk förespråkas 
för att undvika att viktig information går förlorad. Vidare beskriver forskningen att det 
är viktigt med personalutbildning och utvärdering för att förbättra den kliniska 
överlämningsprocessen (Bost, Crilly, Wallis, Patterson & Chaboyer 2010, ss. 212-218). 
Detta innebär att ambulanssjukvårdens kommunikation är betydelsefull för att 
mottagande sjuksköterska på akutmottagningen ska kunna fortsätta vårda och behandla 
patienten.  

 

Slutsatser 
Studien slutsatser är att:   
 

• Det är betydelsefullt att rapportera på ett kortfattat och strukturerat sätt. 
 

• Det krävs ett personligt engagemang och en ansvarskänsla för att 
överlämnandet ska fungera tillfredsställande. 

 
• Det krävs en förmåga av att uppträda tryggt i stressade situationer. 

 
Kliniska implikationer 
För att optimera överlämnandet av patienter mellan ambulanssjukvård och 
akutmottagning föreslås följande åtgärder. 
 

• Att sjuksköterskor ges förutsättningar till hospitering i syfte att öka förståelsen 
mellan ambulanssjukvård och akutmottagning. 
 

• Att alla inom ambulanssjukvård har kunskap om SBAR-modellen och använder 
den för att kunna tillgodose den enskilda patientens omvårdnadsbehov vid 
överlämnandet. 
 

• Att det ska vara ansvarig ambulanssjuksköterska som överrapporterar patienten 
vid överlämnandet för att inte äventyra patientsäkerheten. 
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Bilaga 1 

 

Ansökan om tillstånd 

Till: Verksamhetschef vid Akutkliniken.  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med studien är att beskriva 
sjuksköterskans upplevelse av överlämning av patient från ambulans till 
akutmottagningen.  

Överlämning av patient sker dagligen mellan ambulanssjukvården och 
akutmottagningen.  Vi vill undersöka samt förbättra kvaliteten av överlämningen samt 
utveckla kunskapen i ämnet som redan finns.  Datainsamlingen kommer att ske via 
intervjuer.  

Avsikten är att genomföra åtta stycken intervjuer med sjuksköterskor verksamma på 
akutmottagningen under januari-mars år 2015 i södra Sverige.  Deltagandet är frivilligt 
samt deltagarna har rätt avbryta deltagandet när som helst utan att uppge något motiv. 
Informationen om examensarbetets syfte kommer att ske både muntligt och skriftligt. 
Intervjutiden beräknas tar cirka 30 minuter och kommer att spelas in digitalt. Innehållet 
behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet 
varken person, avdelning eller sjukhus kan identifieras. Materialet kommer att användas 
enbart till studiens syfte. Allt material ska förvaras i säkerhet hos undertecknad. Enbart 
studenterna och vår handledare kommer att ha tillgång till material.  

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Vi handleds i 
examensarbetet av nedanstående handledare.  

Hälsningar 

Ing-Marie Stark                                                                  Lidija Trajcevska 
imstark@telia.com                                                             lidija.trajcevska@gmail.com                                                                                        
Tfn xxxx-xxxxxx                                                               Tfn xxxx-xxxxxx 
                                 
Handledare 
Henrik Andersson Universitetsadjunkt, Ph.D 
Institutionen  för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås henrik.andersson@hb.se 
Tfn xxx-xxxxxxx 
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ing-Marie Stark och Lidija 
Trajcevska genomför datainsamling inom ramen av vad som ovan beskrivits. 

 

_____________________________ 

Ort 

_____________________________ 

Datum 

_____________________________ 

Namn 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________ 

Titel 

_____________________________ 

Verksamhet 
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Bilaga 2 

 

 

Informationsbrev till dig som sjuksköterska inom akutmottagning 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med studien är att beskriva 
akutsjuksköterskans upplevelse av överlämning av patient från ambulanssjukvården till 
akutmottagningen.  

Överlämning av patient sker dagligen mellan ambulanssjukvården och akutmottagning. 
Vi vill undersöka och förbättra kvaliteten av överlämningen samt utveckla kunskapen i 
ämnet som redan finns.  Metoden i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie som 
kommer att genomföras via intervjuer.  

Avsikten är att genomföra åtta stycken intervjuer med sjuksköterskor verksamma på 
akutmottagningen under januari-februari år 2015 i södra Sverige.  Deltagandet är 
frivilligt samt har deltagarna rätt avbryta deltagandet när som helst utan att uppge något 
motiv.  Intervjuerna spelas in digitalt och beräknas ta 30 minuter som ska äga rum i en 
lokal i anslutning till akutmottagningen. Innehållet behandlas konfidentiellt och ingen 
obehörig har tillgång till materialet, varken person, avdelning eller sjukhus kan 
identifieras. Materialet kommer att användas enbart till studiens syfte. Allt material ska 
förvaras i säkerhet hos undertecknad. Enbart studenterna och vår handledare kommer att 
ha tillgång till material. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

Hälsningar 
 
Ing-Marie Stark                                  Lidija Trajcevska 
imstark@telia.com                                                                 lidija.trajcevska@gmail.com                                                                                        
Tfn xxxx-xxxxxx                                         Tfn xxxx-xxxxxx     
                             
Examensarbetet handleds av: 
Henrik Andersson Universitetsadjunkt, Ph.D 
Institutionen  för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
henrik.andersson@hb.se 
Tfn xxx-xxxxxxx 
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Samtyckesformulär 

Undertecknad godkänner härmed att Ing-Marie Stark och Lidija Trajcevska genomför 
datainsamling inom ramen av vad som ovan beskrivits, samt att beskriva upplevelser av 
överlämning av patienter från ambulanssjukvården till akutmottagningen.  

 

_____________________________ 

Ort 

_____________________________ 

Datum 

_____________________________ 

Namn 

_____________________________ 

Namnförtydligande 
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