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SAMMANFATTNING 

 

För att en god vård ska kunna utföras är en effektiv och tydlig kommunikation mellan 

vårdpersonal en viktig förutsättning. Den komplexa miljön inom anestesi- och intensivvård 

med många olika yrkeskategorier kan leda till en risk att kommunikationsbrister uppstår vid 

överrapportering. Viktig information kan glömmas och leda till vårdskada och därmed kunna 

vara en patientsäkerhetsrisk.  

 

Syftet var att belysa faktorer som kan inverka på patientsäkerhet i samband med 

överrapportering inom anestesi- och intensivvård.  

 

Metoden som valdes för att få svar på syftet var litteraturöversikt. Femton vetenskapliga 

artiklar söktes fram i databaserna PubMed och CINAHL.  

 

Resultatet delades in i två teman, överrapportering och kommunikationsverktyg. Det visade 

på överrapporteringsprocessens komplexitet i den högspecialiserade miljö som anestesi- och 

intensivvård innebär. Patientsäkerheten kan påverkas vid frekventa överrapporteringar där 

många teammedlemmar involveras. Strukturerade kommunikationsverktyg resulterade i en 

förbättrad och mer patientsäker överrapportering. 

 

Slutsatsen visade på att faktorer vid användandet av strukturerade kommunikationsverktyg 

stärkte patientsäkerheten vid överrapportering inom anestesi- och intensivvård. I den 

högteknologiska miljön där många yrkeskategorier arbetar med kritiskt sjuka patienter bör en 

fortsatt utveckling av god kommunikation vara av prioritet.  

 

Nyckelord: kommunikation, kommunikationsverktyg, patientsäkerhet, överrapportering, 

anestesi- och intensivvård. 
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BAKGRUND 

 

Kommunikation 
 

Kommunikation är ett begrepp som har sitt ursprung från latinets communicare vilket betyder 

gemenskap. Det kan även kopplas till ordet communicatio som på latin betyder ömsesidigt 

utbyte. För att bedriva effektiv kommunikation i vården krävs det att både den verbala och 

ickeverbala informationsöverföringen fungerar på ett säkert och effektivt sätt (Sharp, 2012). 

Inom det ickeverbala området finns budskap som förmedlas genom kroppsspråk, det som inte 

uttrycks klart och tydligt i ord som exempel ansiktsuttryck. Här kan olika verktyg vara till 

hjälp för att samtalet och mötet blir tillfredsställande och effektivt (Fossum, 2013). Personalen 

och patientens relation byggs upp genom den kommunikativa processen (Magnusson, 2014). 

Tiden för kommunikation mellan medarbetare i vården är ofta kort och utförs snabbt vilket 

kan upplevas som stressande. Mottagaren kan känna svårighet att minnas innehållet i den 

snabbt verbalt överförda kommunikationen (Owen, Hemmingson och Brown, 2009). Strävan 

efter patientens delaktighet och att ge individuellt anpassad vård bör främjas. För att god vård 

ska kunna bedrivas är kommunikation en viktig förutsättning. Detta gäller dels i att stödja 

patientens egenvård, ta del av patientens egna beskrivningar och kommunicera med övrig 

personal. Kommunikation inom vården kan beskrivas som en ömsesidig process och ett 

instrument för att kunna åstadkomma en god vård. Det kan ses som att målet är att bemöta, ta 

reda på patientens behov och lära känna den sjuke (Magnusson, 2014).  

 

Studien av Owen, Hemmings och Brown (2009) beskrev den komplexa miljön på en 

akutvårdsmottagning vid både lämnande och mottagande av information. Personalen 

upplevde en bristande kommunikation eftersom de samtidigt vårdade patienten. De upplevde 

svårigheter att koncentrera sig i den stressiga miljön. Det var svårt att hitta en balans mellan 

att övervaka patienten samtidigt som att fokusera på kommunikationen vid överlämnandet. 

Personalen uttryckte bekymmer över att viktiga detaljer i information försvann.  

 

Vårdande – den livsvärldsorienterade vårdvetenskapen 
 

En god vård kan beskrivas som att vårdgivarna möter varje enskild individ med en öppenhet 

och följsamhet och på ett professionellt sätt reflekterar över det som händer i vården. Genom 

att lyssna, känna, tänka och förstå behöver vårdaren använda alla sina sinnen. Det vårdande 

samtalet bör leda till att lindra patientens lidande, att hjälpa patienten till en god tillvaro trots 

sjukdom och därmed skapa ett välbefinnande. Genom sjukdom och lidande kan patienten 

känna sig mer utsatt och sårbar. Därför är det viktigt att se patienten ur ett helhetsperspektiv, 

att bekräfta patientens autonomi och ha en förmåga att se sammanhanget. En teori som kan 

vara ett redskap för vårdaren är teorin om livsvärlden. Både behovet av delaktighet och 

helhetssyn kan förverkligas med livsvärlden som grund inom omvårdnadsarbetet. 

Kommunikation kan användas som ett annat begrepp för samtal. Den kan däremot ha två 

innebörder som att utbyta och överföra information och dels utgöra en gemenskap som att 

göra något tillsammans (Arman, Dahlberg och Ekeberg, 2015). 
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Patientsäkerhet 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) tar upp att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhet avser i lagen skydd mot vårdskada. Det framgår att 

hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldiga att bedriva arbete utefter vetenskap och beprövad 

erfarenhet. För att uppfylla dessa krav ska patienten ges omsorgsfull och sakkunnig hälso- och 

sjukvård. Vården ska genomföras med patientens samråd så långt som möjligt. Respekt och 

omtanke ska visas för patienten. Sharp (2012) beskriver problem som kan uppstå ur ett 

kommunikationsperspektiv vilket kan leda till risk för vårdskada och brister i patientsäkerhet. 

Problem som kommunikationsbrister vid överrapportering av patient till annan enhet inom 

vården. Ineffektiva informationsvägar där information som kräver total uppmärksamhet ges 

när arbetstagaren är upptagen med andra arbetsuppgifter. Många inrapporterade 

vårdavvikelser som kan leda till vårdskada har visat sig bero på kommunikationsbrister. Det 

kan ske vid informationsöverföring mellan hälso- och sjukvårdspersonal inom olika enheter 

eller när det är skiftbyte. 

 

I en studie av Manias, Geddes, Watson, Jones och Della (2015) framkommer att ineffektiv 

kommunikation inom vården är en av den vanligaste orsaken till vårdskada inom hälso- och 

sjukvård. Hohensstein, Fleischmann, Rupp, Hempel, Wilk och Winning (2016) analyserade i 

en studie 845 stycken incidentrapporter mellan 2005 - 2015, av dessa var det 247 stycken som 

handlade om kommunikationsbrister. Studien genomfördes på data från ett avvikelse-

rapporteringssystem för akutvård på olika sjukhus i Tyskland. Slutsatsen blev att olika 

kommunikationsbrister kan leda till allvarliga incidenter och äventyra patientsäkerheten. 

Genom en studie utförd i England undersökte Lawton, McEachan, Giles, Sirriyeh, Watt och 

Wright (2012) faktorer som bidrog till patientsäkerhetsrisker i vården för att kunna utveckla 

framgångsfaktorer i patientsäkerhetsarbetet. Även här var kommunikationsbrister en stor del 

av orsakerna till hot mot patientsäkerheten. 

 

Kommunikationsverktyg vid överrapportering  

 

För att säkerställa kommunikationsöverföringen vid akuta situationer beskrivs tre viktiga 

komponenter som fraseologi, informationsutbyte och kvitterad kommunikation. Fraseologi 

innebär att mottagare och sändare använder sig av fullständiga standardrapporter vilka är 

kortfattade och tydliga samt att korrekt terminologi används. Vilken information som 

förmedlas mellan mottagare och sändare ingår i informationsutbytet och att den riktas till rätt 

person utan upprepning. Vid kvitterad kommunikation är det viktigt att budskapet uppfattas i 

sin helhet och att det bekräftas av mottagaren (Hultin, Jacobsson, Brulin och Härgestam, 

2016). 

 

Överrapportering innebär att information överförs mellan vårdpersonal samt mellan olika 

vårdenheter och vårdlag. Strukturerade verktyg är framtagna för att säkerställa den 

informationsöverföringen (Socialstyrelsen, 2016). Den stora mängden information som 

överförs i vården sker mellan anhöriga, patienter, läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvården anses som en riskfylld arbetsmiljö. Mellan 

sjukvårdspersonalen överförs dagligen kritisk information. Genom korrekt överförd 

information bygger man god vård (Wallin & Thor, 2008).  
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Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation [SBAR] är en form av 

kommunikationsverktyg (SKL, 2010). Verktyget är framtaget för att på ett snabbt strukturerat 

och säkert sätt kunna kommunicera vid överföring av information. Det hjälper vårdpersonalen 

att förmedla viktiga budskap utan att gå in på onödiga detaljer. SBAR är användbar för nästan 

all informationsöverföring inom hälso- och sjukvård. Kostoff, Burkhardt, Winter och Shrader 

(2015) visade på att apoteksstudenter som använde sig av SBAR beskrev att användandet 

förbättrade deras förmåga att organisera och prioritera information till vården.  

 

Sharp (2012) beskriver andra kommunikationsverktyg som patientrapportering över 

sängkanten, ”bedside handover” genom den metoden är patienten delaktig. Han beskriver 

även checklistor för att kontrollera följsamheten av att gällande rutiner har utförts. De har 

främst använts inom kirurgin vid operationssjukvård men även inom till exempel intensivvård 

och akutsjukvård. Däremot beskriver Burian, Clebone, Dismukes och Ruskin (2017) att en 

checklista inte passar alla, och checklistor måste byggas kring kontextens struktur. Dessutom 

nämns att ingen integrerad och övergripande ram finns på utformning av checklistor för att de 

ska vara effektiva och harmoniska med flödet. Crew resource management [CRM] används i 

team och utförs i riskfyllda och komplexa miljöer (Wallin & Thor, 2008). Det är framför allt 

inom intensiv- och förlossningssjukvård samt trauma och operationssjukvård som det 

används. En av grundkomponenterna i CRM är kommunikation. Här beskrivs ett sätt att 

kommunicera Closed-loop, där sändaren ger strukturerad information och mottagaren 

förmedlar att den förstått. Ansvaret ligger hos både mottagare och sändare (Sharp, 2012). 

Kommunikation i teamet    

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] har på sin hemsida kompetensbeskrivningar för 

specialistsjuksköterskor. Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk 

sjuksköterskeförening (2012) har i sin kompetensbeskrivning, ”legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård” och ”legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård”, beskrivit 

yrkesrollerna. En viktig del är att följa upp och förbereda dokumentation och överrapportering 

mellan olika vårdnivåer för att upprätthålla patientsäkerheten. Den tar även upp vikten av att 

skapa trygghet och kontinuitet för patienten genom ett interprofessionellt samarbete mellan 

personalen. De sex kärnkompetenserna tas upp som personcentrerat vårdande, säkert 

vårdande, samverkan i teamarbete, evidensbaserat vårdande, medverkan till utveckling av 

information och kommunikation samt teknik och förbättringskunskap. Inom dessa områden är 

det den vårdande personalens kompetens och kunskap som är avgörande. Halldin och Lindahl 

(2005) beskriver att inom sjukvårdens organisation är anestesi- och intensivvårdsenheter 

sammankopplade med varandra. Intensivvårdssjuksköterskan har en samordnande funktion 

och vården utförs i team med undersköterskor, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

Information om intensivvårdspatienten kan behöva sökas hos anhöriga eftersom den kan ha 

svårt att föra sin egen talan. Anhörigsamtal är en viktig uppgift hos intensivvårds-

sjuksköterskan och det kan upplevas som psykiskt påfrestande eftersom samtalet kan 

innehålla svåra frågor om liv och död (Larsson och Rubertsson, 2012). Patientlag (SFS, 

2014:821) syftar till att stärka patientens ställning, delaktighet och självbestämmande inom 

hälso- och sjukvårdsverksamhet. Där framgår att när patienten inte har möjlighet att ta emot 

information om sitt tillstånd kan den lämnas till nära anhörig. Patientens anhöriga bör också få 

möjlighet att medverka i vården om det anses lämpligt. Även SSF (2012) tar upp 

intensivvårdssjuksköterskans roll i att bedöma och visa respekt för anhöriga och deras behov 

samt att stödja och integrera dem i vården. Ett gott teamsamarbete ökar patientsäkerheten då 

det snabbt kan uppstå förändrade situationer (SSF, 2012).  
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Inom anestesi- och intensivvården vårdas kritiskt sjuka patienter vars tillstånd är allvarligt och 

livshotande i många fall. De kan ha drabbats av svår sjukdom eller skada som uppstått akut. 

Vissa eller flera livsviktiga organ kan svikta hos denna patientgrupp. Det ställs krav på 

anestesi- och intensivvårdssjuksköterskans yrkesroll genom att ständigt prioritera, ha en hög 

grad av precision och vakenhet samt att fatta snabba beslut. Verksamheten är 

multiprofessionell och högteknologisk. Arbetsmiljön är komplex och har ett högt tempo. 

Förändringar kan ske snabbt och oväntat (Gulbrandsen och Stubberud, 2009).  

Inom den specialiserade sjukvården är teamets kompetens en viktig del och att de strävar mot 

samma mål. Teammedlemmarna inom vården som består av olika yrkesgrupper kan 

komplicera kommunikationen. Samtidigt kan det ses som en fördel med flera olika 

professioner som tillsammans höjer kompetensen. Det är viktigt att ta tillvara kunskapen och 

respektera alla teammedlemmars inflytande (Sharp, 2012).  

 

Problemformulering 

 

Bristande kommunikation är en stor del av avvikelserapportering vid vårdskador. Anestesi- 

och intensivvården anses som en högriskmiljö där säkerhetsaspekter är särskilt viktiga. 

Vården är multiprofessionell och högteknologisk och beslut som rör behandlingar och vård 

måste fattas snabbt. I personalteamen kan missförstånd genom kommunikationsbrister leda till 

stora konsekvenser för patienten. Patienten kan på grund av sitt sjukdomstillstånd ha svårt att 

förmedla sig. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan har en viktig funktion vid 

överrapportering till andra vårdgivare. Det är därför viktigt att belysa faktorer som kan 

inverka på patientsäkerhet i samband med överrapportering inom anestesi- och intensivvård. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa faktorer som kan inverka på patientsäkerhet i samband med 

överrapportering inom anestesi- och intensivvård. 

METOD 

 

Den valda metoden var en litteraturöversikt för att besvara studiens syfte. Genom att samla in, 

granska, sortera och sammanställa vetenskapliga artiklar kan man få en översikt och 

uppfattning om befintlig forskning inom ett specifikt område enligt Friberg (2012). Femton 

vetenskapliga artiklar analyserades och kvalitetsbedömdes.  

 

Urval 

 

Författarna valde att söka vetenskapliga originalartiklar via databaserna CINHAL och 

PubMed i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). Relevanta artiklar valdes ut, 

granskades och sammanställdes. I första skedet granskades artiklarna genom att abstrakten 

lästes igenom. Utifrån detta baserades urvalsförfarandet på de artiklar som svarade mot syftet 

och dessa lästes i sin helhet i fulltext. Artiklarna var baserade på kvalitativa, kvantitativa och 

mixade kvalitativa och kvantitativa metoder.  
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Inklusionskriterier 

Artiklar som var originalartiklar skrivna på engelska och Peer-Reviewed. Artiklar som 

inkluderades representerade både barn och vuxen anestesi- och intensivvårdsenheter. Urvalet 

av artiklarna är begränsades till 2011-2016 för att få fram så aktuell forskning som möjligt 

vilket styrks av Forsberg och Wengström (2015). 

 

Exklusionskriterier  

Artiklar som var äldre än fem år och Review artiklar valdes bort. 

 

Datainsamling 

 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Public/publisher medline [PubMed] och 

Cumulative index of nursing and allied health [CINAHL]. I PubMed har ämnesord prövats 

genom medical subject headings [MeSH-termer] och genom CINAHL headings i CINAHL.  

Sökningen utfördes med MeSH-termer och CINAHL headings: Patient safety, Patient 

handoff, Intensive care unit, Communication och Critical care. Dessa ämnesord har vid 

sökningarna kombinerats med orden: Structured communication, Patient transfer, Intensive 

care, Communication tool, Patient handover och Handover. De har kombinerats på olika sätt 

genom boolesk sökteknik med AND för att bestämma vilka de olika sökorden ska ha för 

samband till varandra eftersom flera olika sökord använts enligt Friberg (2012). 

 

 

Tabell I: Redovisning av databassökningar 

Databas Datum Sökord Begränsningar Antal 

Träffar  

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Inkluderade 

artiklar  

Cinahl 

 

170125 

170418 

Communication 

AND 

Patient safety 

AND 

Patient handoff 

AND  

Intensive care 

unit 

Engelska 

Peer-rewied 

2011-2016 

 

8 4 2 2 

Pub 

Med 

170125 

170418 

Communication 

AND 

Patient safety 

AND 

Patient handoff 

AND 

Intensive care 

unit 

Engelska 

5 år 

7 4 4 3  

 

Pub 

Med 

170418 Intensive care 

unit 

AND 

Communication 

tool  

AND  

Patient handoff 

 

 

Engelska 

5 år 

5 2  2  2  
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Pub 

Med 

170125 

170418 

Communication 

AND 

Intensive care 

AND 

Patient handoff 

Engelska 

5 år 

28 4  4  3  

 

Pub 
Med 

170125 Communication 

AND 
Intensive care 
AND 

Patient 

handover 

 

Engelska 
5 år 

40 15 2  2  

Pub 
Med 

170202 Communication 

transfer 
AND 
Intensive care 
AND 
Patient handoff 

Engelska 
5 år 

7 7 2  2  

 

Pub 
Med 

170202 

170612 

Patient handoff 
AND 
Critical care 
AND 
Communication 

Engelska 
5 år 

24 6  0  0  

 

Pub 

Med 

170222 

170612 

Handover 

AND 

Critical care 

 

Engelska 

5 år 

37 2 0  0  

Pub 

Med 

170222 

170612 

Handover 

AND 

Communication 

tool  

Engelska 

5 år 

6 1 0  0  

Pub 

Med 

170223 

170612 

Structured 

communication

AND 

Handover 

Engelska 

5 år 

11 1 1 0 

Pub 

Med 

171016 Communication

AND 

Patient 

handover 

AND 

Patient safety 

AND 

Critical care unit 

Engelska 

5år 

10 1  1  1  

Totalt:    183 47 18 15 
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Dataanalys 

 

I första sökomgången lästes 40 abstrakt mellan 2011-2016. Det gjordes uppföljande sökningar 

eftersom författarna vid urvalsförfarandet efter första sökomgången inte erhållit tillräckligt 

med inkluderade artiklar för att få ett underlag till dataanalys för att svara på syftet. 

Sökningen begränsades till fem år vilket gjorde att vid senare sökomgångar föll några träffar 

ifrån och några kom till. Första steget var att se om artiklarna överensstämde med studiens 

syfte genom att läsa abstrakten och se om de var relevanta. Efter det lästes totalt 18 artiklar i 

sin helhet och kvaliteten bedömdes för att se vilka artiklar som var adekvata för 

litteraturöversikten. Artiklarna har sammanställts i en matris och i samband med det gjorts en 

kvalitetsbedömning enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011), se bilaga II. Utifrån studiens syfte granskades artiklarnas resultat av författarna, var 

och en för sig först där de sökte det som var relevant och svarade på syftet. 

 

Markeringar gjordes i texten och därefter fördes diskussion mellan författarna om relevans till 

syftet och om de skulle inkluderas eller inte. Vid diskussion och sammanfattning av resultatet 

gemensamt utmynnade författarnas analys av artiklarna i två teman som överrapportering och 

kommunikationsverktyg. Forsberg och Wengström (2016) beskriver uppdelning av det 

analyserade materialet i olika teman för att sedan bearbetas var och ett för sig. Vetenskapliga 

analysen sätts sedan samman till en ny helhet. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Författarna använde sig av vetenskapliga artiklar som har fått tillstånd från en etisk kommitté 

där etiska övervägande är gjorda. Resultaten av studierna granskades och presenterades utan 

att lägga till några egna värderingar. Enligt Forsberg och Wengström (2016) får forskarna ej 

plagiera, förvränga texten i eget syfte eller komma med egna hypoteser.  

RESULTAT 

 

Under analysarbetet identifierades olika delar vid överrapporteringsprocessen inom anestesi- 

och intensivvård. Författarna valde att dela upp resultatet i två teman, överrapportering och 

kommunikationsverktyg och utifrån dessa teman belysa faktorer som kan inverka på 

patientsäkerhet i samband med överrapportering inom anestesi- och intensivvård.  

Överrapportering 

 

Team 

Mcelroy et al. (2015a) utvärderade system och processer i samband med överrapportering 

mellan operationssalen och intensivvårdsavdelningen i ett försök att förstå de specifika 

kritiska momenten vid överlämningen. Det identifierades totalt 81 avvikelser i processen och 

av dem bedömdes 22 stycken som kritiska. Störst risk för skada var bristande kommunikation 

följt av saknad av teammedlemmar vid överrapporteringen. Överrapporteringsprocessen 

innehöll många steg med svagheter som kunde leda till avvikelser där resultatet för patienten 

påverkades signifikant.  
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Studiens resultat visar på att en tidig överrapportering från operation till intensivvårds-

avdelningen kan göra att teamet får tydligare roller och ansvarsfördelningen kan påbörjas 

innan patienten anlände. Förbättringsmöjligheterna sågs kunna minska postoperativa 

komplikationer genom ökad teammedvetenhet och därigenom öka förmågan att ifrågasätta 

och ingripa vid felaktigheter i överrapporteringsprocessen (Mcelroy et al., 2015a). 

I en uppföljande studie beskrev Mcelroy et al. (2015b) viktiga delar kring överrapportering 

som kan inverka på patientsäkerhet från operation till intensivvårdsavdelning. Genom att i ett 

tidigt skede kontakta intensivvårdsenheten och överrapportera patientens kliniska tillstånd 

kunde teamet förbereda och därmed underlätta det postoperativa mottagandet på 

intensivvårdsavdelningen. De markerade ett samband mellan kvaliteten på överrapporteringen 

och den postoperativa vården. Vid svagheter i överrapporteringen minskade förmågan att 

prioritera och upptäcka tidiga postoperativa komplikationer. Dessutom beskrevs att den 

avancerade tekniska utrustning som användes kunde vara en patientsäkerhetsrisk. Exempelvis 

inlagda katetrar som avlägsnades accidentellt eller användande av teknisk utrustning som inte 

togs upp i överrapporteringen. Deltagarna identifierade en konflikt mellan behovet av team-

medlemmarnas medverkan i överrapporteringen och utbytet av patientutrustning såsom 

exempelvis respirator. På grund av den ofta akuta och komplexa kliniska vården rapporterade 

sjuksköterskorna att stabilisering av patienten prioriterades före överrapporteringen. 

 

I studien av Abraham, Kannampallil och Patel (2011) analyseras hela överlämningsprocessen 

där hela flödet presenteras före, under och efter överrapporteringen. De studerade 

kommunikationsmetoders och teoretiska ramars effekter på den praktiska överrapporteringen. 

Resultatet visade på att överrapporteringsprocessen i sig var mycket komplex och interaktiv. 

Kommunikationens komplexitet kan uppstå av flera faktorer som påverkar effektiviteten i 

överrapporteringsprocessen som bland annat flera informationsflödesvägar, olika grupp-

interaktioner, samarbetsproblem och den högspecialiserade intensivvårdsmiljön. De 

kommunikationsverktyg som användes på enheten var patientjournalen och en struktur för 

dokumentation genom Subjective information (subjektiv information), Objective information 

(objektiv information), Assessment information (bedömning), Plan-related information 

(planering) [SOAP]. Exempel visades informationsbrister vid överrapporteringar när 

mottagaren i teamet ställde frågor och informatören inte hade all information utan fick ta reda 

på eller be någon annan person i teamet söka upp det.  

 

Skift 

Abraham et al. (2015) visar i sin uppföljande studie att det fanns en koppling mellan den som 

rapporterar och strukturen på kommunikationen under överrapportering mellan olika skift. 

Intensivvårdssjuksköterskorna använde sig av ett pappersbaserat överföringsdokument som 

innefattade olika rubriker som exempelvis patientens anamnes, problem, bedömning och 

planering. Under överrapporteringsprocessen som var muntlig refererade den avgående 

intensivvårdssjuksköterskan till de dokumenterade anteckningarna. Den ankommande 

intensivvårdssjuksköterskan antecknade detaljer i överföringen på sitt eget verktyg. Detta 

uppdaterades med relevant patientinformation under arbetsskiftet. Det fanns skillnader i 

förmedlandet av innehållet under rapporteringen. Den avgående intensivvårdssjuksköterskan 

fokuserade mer på presentation av patientens tillstånd medan den ankommande accepterade 

informationen eller sökte ytterligare information. Resultatet visade på att olika nyanser under 

intensivvårdssjuksköterskans överrapportering kan få en betydande påverkan på patientvården 

trots ett strukturerat verktyg. Att lägga till egna värderingar är en faktor som kan påverka 

innehållet i informationen och därmed patientsäkerheten.  
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I studien av Abraham, Kannampallil, Patel, Almoosa och Patel (2012) utvecklades ett 

kommunikationsverktyg för överrapporteringar inom skift, HANDoff Intervention Tool 

[HAND-IT], som jämfördes med dokumentation utifrån muntlig rapport med en strukturerad 

mall där informationen delades in enligt SOAP och utvärderades. De fann en signifikant 

skillnad mellan verktygen. Vid användandet av SOAP missades mer information än vid 

användandet av HAND-IT. I Collins et al. (2012) studie belystes användandet av tre olika 

typer av strukturerade kommunikationsverktyg vid överrapporteringar. 

Intensivvårdssjuksköterskorna använde sig av ett så kallat kardex och en överrapporterings 

papperslapp, båda dessa var förtyckta strukturerade pappersdokument för handskrivna 

noteringar. Läkarnas var datorbaserat men var inte integrerat med Electronic Health Record 

[EHR] för klinisk dokumentation. Resultatet visade på hög grad av struktur vid 

överrapportering vid skiftbyte med hjälp av pappersbaserade strukturerade handskrivna 

dokument. Uppgifterna fördes sedan in i det datorbaserade journalsystemet. Dessa 

pappersdokument innehöll viktig fakta för patientvården från journalsystemet EHR och 

fylldes på under passet med fakta som viktiga händelser, laboratorievärden, vitalparametrar 

och ordinationer. Läkarnas överrapporterings-stöd var datorbaserat och innehöll uppgifter om 

patienten som medicinsk- och kirurgiskhistoria, läkemedelsordinationer, problem som 

uppstått under vårdtiden med åtgärder och aktuell uppdaterad information, men det var inte 

integrerat med EHR. Något kommunikationsverktyg var strukturerade av hög grad, något 

användes vid överrapporteringen och något användes inte vid överrapporteringen.  

Jukkala, James, Autrey och Azuero (2012) ville med sin studie utveckla ett standardiserat 

verktyg för att förbättra sjuksköterskekommunikationen vid överrapporteringar mellan skiften 

på en Medicine Intensive Care Unit [MICU]. De använde MICU shift Report communication 

Scale [MRS] för att samla in data från sjuksköterskornas uppfattning av skiftrapporten i tre 

kategorier som kommunikationens öppenhet, kvaliteten på informationen och skiftrapporten. 

MRS skalan var niogradig från att starkt hålla med till att inte alls hålla med. Vid införandet 

av MICU Communication Tool [MCT] deltog 43 sjuksköterskor och vid uppföljningen 34 

sjuksköterskor. Här rapporterades betydande förbättringar med hjälp av MCT. En signifikans 

indikerades i sjuksköterskans upplevelse av en förbättrad kommunikation med strukturerade 

verktyg under skiftrapporten genom att vara bättre förberedd för att ta hand om patienten, 

förbättrad noggrannhet i att kunna gå tillbaka och följa upp informationen. De upplevde att 

förändringen med MCT gjorde att patientarbetet kunde utföras bättre och mer patientsäkert. 

Däremot visade det ingen signifikant skillnad före och efter införandet av MCT gällande 

upplevelsen av öppen kommunikation och kvaliteten på informationen. Det sågs inga 

samband utifrån variationen av erfarenhet och ålder på deltagande sjuksköterskorna. 

 

Miljö  

Belziti et al. (2014) genomförde en studie där målet var att belysa hur kvaliteten av 

kommunikationen upplevdes vid överrapporteringar mellan skiften av läkare inom 

intensivvården. Resultatet visade att deltagarna i studien, vilka var läkare, upplevde god 

kvalitet på kommunikationen under överrapportering. På de pediatriska intensivvårds-

enheterna var siffran 85,7 procent och inom intensivvårdsenheterna med vuxna var siffran 

56,7 procent. Av deltagarna i studien som erhållit träning i överrapporteringskommunikation 

upplevde 87,5 procent att kommunikationen var av god kvalitet jämfört med de som inte fått 

träning där samma siffra var 51,9 procent. Det var 74,4 procent som upplevde god kvalitet på 

kommunikationen vid överrapportering som genomfördes i en lugn miljö jämfört med endast 

37,5 procent när de skedde i en stressig miljö. När deltagarna ansvarade för mindre än 17 

patienter per läkare upplevde 91 procent kommunikationen vara av god kvalitet medan om de 

ansvarade för 17 eller fler patienter 51,7 procent. 



10 

 

Kommunikationsverktyg 

SBAR 

Randmaa, Mårtensson, Swenne, och Engström (2013) beskrev att användande av det 

standardiserade kommunikationsverktyget SBAR resulterade i förbättrad kommunikation 

mellan studiegrupperna över tid vid patientöverrapportering inom en anestesienhet. 

Noggrannare och säkrare överrapportering utfördes i interventionsgruppen där SBAR 

introducerades jämfört med kontrollgruppen. De kunde visa i studien att risken för incidenter 

minskade vid säker och strukturerad överrapportering. Antalet av incidenter minskade från 31 

procent (36 av 116) till 11 procent (23 av 208) i interventionsgruppen jämfört med 25 procent 

(sex av 24) till 19 procent (sex av 19) i jämförande grupp utan användandet av SBAR. 

Liknande resultat framkom i Fabila et al. (2016) där utvärderingen av en ny framtagen SBAR 

form, Pre-handover, Equipment handover, Timeout and Sign-out [PETS] inom 

barnintensivvård genomfördes vid överrapportering från en operationsenhet till 

intensivvårdsenhet. Sjuksköterskor och läkare upplevde att den nya framtagna SBAR formen 

var det mest betydande överföringsverktyget och gav mest användbar och patientsäker 

information. Mottagarnas uppfattning var att informationen var tydlig, tillräcklig och innehöll 

mindre onödig patientinformation. Även utelämnandet av information minskade med PETS. 

Sjuksköterskorna indikerade på att den information som tidigare gavs muntligt utan verktyg 

uteslöt information. I Panesar, Albert, Messina och Parker (2014) framkom däremot att 

jämförelsen mellan ett elektroniskt dokumentationssystem enligt SBAR mall, elektroniskt 

dokumentationssystem i fritext och genom vanlig pappersdokumentation, kunde det ses en 

liten ökning av den elektroniskt dokumenterade dokumentationen enligt SBAR, vilket kan 

leda till ökad patientsäkerhet.  

Checklista 

En utarbetad checklista och Daily Management System [DMS] infördes för att implementera 

ett standardiserat arbetssätt vid överföring mellan intensivvårdsavdelning [IVA] till 

akutvårdsavdelning [AVA] vilket Halvorson et al. (2016) beskrev. Antalet utförda 

journalanteckningar på patienter som överfördes till AVA ökade efter genomförandet av det 

standardiserade arbetssättet och upprätthölls under studietiden. Överföringen mellan IVA och 

AVA uppfyllde inte studiens tidsram på 120 min. Däremot skedde över 80 procent av 

överföringen inom 150 minuter. En förbättring av överföringseffektiviteten beskrevs. 

Variationen av tiden för överföring minskade. Personalen uppgav att förändringen resulterade 

i en förbättrad kommunikation och öppenhet i överrapporteringsprocessen så att överföringen 

skedde mer patientsäkert.  

 

Malekzadeh, Mazluom, Etezadi och Tasseri (2013) designade ett omfattande praktiskt 

överrapporteringsprotokoll för att förhindra förekomst av incidenter och därmed förbättra 

patientsäkerheten. Intensivvårdssjuksköterskorna fick använda sig av Shift Handover 

Evaluation Checklist [SHEC]. De intensivvårdssjuksköterskor som var upplärda att använda 

SHEC använde också Nurses Safe Practice Evaluation Checklist [NSPEC]. Verktyget NSPEC 

hjälpte sjuksköterskorna att utföra strukturerade omvårdnadsåtgärder för att säkerställa 

patientsäkerheten. Detta ledde till att överrapporteringen mellan sjuksköterskor 

kvalitetssäkrades. Genom införandet av standardiserade och strukturerat överföringsprotokoll 

förbättrades sjuksköterskornas effektivitet och kontinuitet i vården. Både SHEC och NSPEC 

användes som hjälpmedel under överrapportering mellan skift. Genomförandet av det 

utformade protokollen SHEC och NSPEC förbättrade sjuksköterskornas prestation när det 

gäller patientsäkerheten genom att uppdatera omvårdnadsprogram, upprätthålla kontinuiteten 

samt förbättrat kvaliteten på kommunikationsöverföringen mellan skift. 
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Även Sharma och Peters (2013) undersökte införandet av checklista som innehåller 

komponenterna D-do not attempt resuscitation status, E-endotracheal tube fixation reviewed 

as secure and cuff inflated appropriately, F-fluid management, A-analgesia, U-ulcer 

profylaxis, L-lines och T-tidal volym [DEFAULT] vid rond. En checklista som gav en 

struktur för diskussion vid informationsöverföringen. Studiens syfte var att förbättra 

kommunikationen och minska patientsäkerhetsriskerna på en pediatrisk intensivvård-

savdelning. Resultatet var övervägande positivt, DEFAULT hjälpte bland annat till så att 

viktig information upprätthölls. Den hjälpte de mer oerfarna sjuksköterskorna vid kontroll av 

respiratorn, gav en god systemöversikt, hjälpte till att strukturera och uppdatera rond 

planeringen samt hjälpte sjuksköterskorna vid diskussionen under ronden vad gällde viktiga 

faktorer och riktlinjer. Det som framkom i studien av negativ betydelse var att checklistan inte 

var tillräckligt omfattande och att den inte alltid följdes.  

 

Det genomfördes en studie av Jiang, Murphy, Vawdrey, Hum och Mamykina (2014) som 

analyserade överrapporteringsverktyg. Användarmönster, skapande, ändringar och 

uppdateringar av verktyget. I studien användes verktyget Handoff Tab för överrapportering 

vilket är en modul i ett större dokumentationssystem.  Det visade på betydande skillnader av 

uppdateringsfrekvens i överrapporteringsverktyget mellan olika enheter. Det var högre 

uppdateringsfrekvens på de enheter som hade mer kritiskt sjuka patienter. Vid intervjuerna 

framkom att olika enheter utvecklat olika rutiner kring vad för information som ska skrivas i 

de olika textrutorna i överrapporteringsverktyget.  

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Författarna valde som syfte att belysa faktorer som kan inverka på patientsäkerhet i samband 

med överrapportering inom anestesi- och intensivvård. Syftet växte fram genom diskussioner 

utifrån två intresseområden runt kommunikation, patientsäkerhetsperspektivet vid 

överrapporteringar och användandet av kommunikationsverktyg. 

Metodvalet var litteraturöversikt där de vetenskapliga artiklarna analyserades för att få svar på 

forskningsläget inom det aktuella området (Friberg, 2012). En alternativ metod hade varit en 

observationsstudie där forskaren undersöker mänskliga händelser, upplevelser, relationer och 

processer (Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström, 2016). En sådan studie såg 

författarna vara för svår att genomföra utifrån de uppsatta tidsramarna. Författarnas hade 

begränsad tid att disponera för arbetet. Hur resultatet hade blivit vid en observationsstudie är 

svårt att veta.  

Datainsamlingen gjordes genom sökning i två databaser, CINAHL och PubMed, vilka 

innehåller artiklar med omvårdnadsforskning. Genom att sökningen gjordes i två databaser 

gavs större möjlighet till en omfattande sökning inom aktuellt område. Sökorden som 

användes vid sökningarna prövades i respektive databas ämnesordslistor. Författarnas val av 

att endast använda sökoperatorn AND vid kombineringen av sökorden kan ses som en svaghet 

och begränsning i sökresultatet. Under datainsamlingen insåg författarna att syftet behövde 

ändras. Det var svårt att finna artiklar som svarade på författarnas första syfte, att belysa 

standardiserade kommunikationsverktyg vid överrapportering inom anestesi- och 

intensivvård. De fanns artiklar som belyste kommunikationsverktyg och hela 

överrapporteringsprocessen men fokus var inte på standardiserade kommunikationsverktyg.  
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Sökordet standardiserade kommunikationsverktyg gav begränsningar. Det som undersöktes i 

artiklarna utgick mer från kvaliteten på kommunikationen i överrapporteringsprocessen. 

Fokus var utifrån förutsättningar och miljöaspekter vid överrapportering med 

patientsäkerhetsperspektiv. Forsberg och Wengström (2016) beskriver vikten av 

studieupplägg samt urval som kan påverka slutsatsen i arbetet. 

Sökning av samtliga artiklar och granskning av abstrakten gjordes gemensamt av författarna. 

Sedan analyserades hälften var av de utvalda artiklarna för att sedan diskuteras gemensamt 

om resultatet och besvarande av syfte. Sammanlagt granskades 47 artiklars abstrakt och de 

artiklar som inte besvarade syftet exkluderades. Vid sökningarna med de booleska 

söktermerna kom en och samma artikel upp i flera av sökningarna. Sammanlagda antalet 

artiklar var 16 stycken varav en valdes bort då den vid ytterligare granskning inte svarade på 

syftet. Första steget var att se om artiklarna överensstämde med syftet. Efter genomgång av 

abstrakten lästes artiklarna i sin helhet. Kvaliteten av artiklarna bedömdes enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömnings-underlag för vetenskaplig klassificering utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) se bilaga II. 

Artiklarna som författarna inkluderade var mestadels kvalitativa men även några av 

kvantitativ karaktär. Enligt Forsberg och Wengström (2016) bygger en kvalitativ studie på 

upplevelser och förmedlingar från inkluderade deltagare. Forskaren utgår från deltagarnas 

kontext och det ger möjlighet till fördjupad kunskap. Kvantitativ studie är baserad på 

neutralitet och objektivitet. Forskaren undersöker strukturer, urval och ramverk. Många av 

artiklarna representerade kommunikationen vid överrapportering inom hela sjukvårdsteamet 

som sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och annan sjukvårdspersonal.  

Henricson (2014) beskriver att när en novis forskare analyserar och genomför datainsamling 

kan resultatet påverkas. Författarnas såg en svaghet i att de genomförde arbetet för första 

gången utan tidigare erfarenhet av forskningsprocess därmed kan insamling och granskning 

av data påverkats. Artiklarna var skrivna på engelska och översattes utifrån författarnas 

kunskaper i språket. Det visade på vissa svårigheter eftersom de inte bemästrade det engelska 

fackspråket helt.  

Artiklarna delades upp mellan författarna och granskades var och en för sig innan de 

diskuterade resultatet gemensamt. Författarna har vid datainsamlingen granskat många 

artiklars abstrakt tillsammans vilket ses som en styrka. Författarna ser en styrka i att artiklarna 

blivit granskade och diskuterade upprepade gånger. Henricson (2014) skriver att 

kvalitetsgranskning fördelat mellan två författare kan sänka reliabiliteten eller om alla artiklar 

läses och granskas tillsammans kan det stärka reliabiliteten.  

 

Studierna i artiklarna var utförda i olika länder, en från England, en från Italien, en från 

Singapore, en från Sverige, en från Iran och 10 från USA. Diskussion om Iran har jämförbart 

sjukvårdssystem som övriga länder fördes mellan författarna. Vid granskning av artikeln 

uppfattades att de utgick från västerländska riktlinjer och dokument. Författarna upplevde att 

sjukvårdsmiljöerna var jämförbara, vilket kan ses som en styrka i resultatet. Henricson (2014) 

föreslår diskussion om resultaten i artiklarna är jämförbara utifrån vilka länder 

undersökningarna är utförda i som skillnader och likheter i sjukvårdssystemen.    
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa faktorer som kan inverka på patientsäkerhet i samband med 

överrapportering inom anestesi- och intensivvård. Resultatet från de artiklar som författarna 

analyserat belyste kommunikation i överrapporteringsprocessen där faktorer som team, skift 

och miljö lyftes fram. Olika kommunikationsverktyg och patientsäkerhetsaspekter vid 

överrapporteringar belystes.  

 

Kunskap om kommunikationens betydelse för patientsäkerheten har samlats av Hohensstein 

et al. (2016) även Lawton et al. (2012) belyste patientsäkerhetsrisker i vården relaterat till 

kommunikationsbrister. Kommunikationsbrister kan leda till lidande för patienten. Arman, 

Dahlberg och Ekeberg (2015) beskriver i teorin om den livsvärldsorienterade 

vårdvetenskapen att varje individ ska bemötas med en öppenhet och följsamhet för att bedriva 

en god vård och det bör utföras på ett professionellt sätt genom kontinuerlig reflektion. 

Genom sjukdom och lidande kan patienten vara mer utsatt och sårbar och god kommunikation 

kan leda till att lindra patientens lidande (Arman, Dahlberg och Ekeberg, 2015). Härmed ser 

författarna att brister i kommunikation kan påverka patientsäkerheten vid överrapporteringar. 

Genom att utveckla kommunikationsverktyg som stöd i överrapporteringsprocessen kan det 

leda till att förbättra patientsäkerheten. Den kritiskt sjuke patienten befinner sig ofta i en 

utlämnad situation och kan ha svårt att förmedla sig. Anestesi- och intensivvårds-

sjuksköterskans roll i kommunikationsöverföringen mellan vårdgivarna och patienten är 

viktig för att utföra god vård. Detta stödjs i Patientlag (SFS, 2014:821) vilken syftar till att 

stärka patientens ställning och medbestämmande inom hälso- och sjukvården. 

 

Överrapportering 

Brister i överrapportering kan uppstå genom begränsad struktur under kommunikationer. 

Mcelroy et al. (2015a) belyser flera olika kritiska punkter under processen som äventyrar 

patientsäkerheten. Begränsningar i strukturen kan ses genom användandet av flera olika 

överrapporteringsmetoder, tidsbegränsningar, avbrott och distraktioner i miljön, brist på 

träning inom befintliga överrapporteringsverktyg och struktur. Även Mcelroy et al. (2015b) 

beskrev vikten av tidig överrapportering från operation till intensivvårdsavdelningen. 

Deltagarna markerade sambandet mellan kvaliteten och innehåll av kommunikationen och 

kvaliteten på den tidiga postoperativa vården. Vid tidig överrapportering visades en ökad 

förmåga av intensivvårdssjuksköterskan att tidigare kunna upptäcka postoperativa 

komplikationen i jämförelse med om kommunikationen varit bristfällig. I den hög-

teknologiska miljön inom anestesi- och intensivvård är planering och förberedelser av stor 

vikt för mottagande av patienten. Detta kan annars medföra en stor patientsäkerhetsrisk. Ett 

kommunikationsverktyg som underlättar vid överrapportering var önskvärt eftersom 

kommunikationen var av svag kvalitet. En likartad uppfattning framkom i Abraham et al. 

(2012) där hela överrapporteringsprocessen analyserades och var komplex och interaktiv. I 

denna studie visades vikten av att fånga hela processen i överrapporteringskedjan för att 

samordna kommunikationsmetoder och teoretiska ramar. Metoder i tidigare forskning 

fokuserades mer på enskilda kommunikationsverktyg. Även Abraham et al. (2015) tar upp 

vikten av kommunikation vid överrapportering mellan olika skift av personal där 

förväntningarna hos givare och mottagare av information inte alltid överstämde vilket blev  

en svaghet i kedjan. SSF (2013) tar upp att alla teammedlemar i kommunikationen bär på 

olika tolkningar och erfarenheter och det kan påverka kommunikationsöverföringen mellan 

dessa. Det som är självklart för ena parten kan missförstås av den andra. För att uppnå en god 

vård är en effektiv kommunikation av stor vikt.  
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Försämrad kommunikation kan förknippas med felaktig diagnos och behandling, ökad 

vårdtid, patientmissnöje och ökade kostnader. Genom att utveckla en förståelse för innehåll 

och struktur av överrapporteringen kan det minimera kommunikationsbrister i vården. Det 

kan även leda till utveckling av evidensbaserade riktlinjer för träning i överrapportering och 

utformning av sjuksköterskans överlämningsinterventioner (Abraham et al., 2015). I hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) framgår att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.  

 

Olika överrapporteringsmodeller belystes i studien av Halvorson et al. (2016) för att 

sammanlänka olika överrapporteringsmodeller och kulturer för att utveckla ett standardiserat 

arbetssätt i överföring av patient mellan två intensivvårdsavdelningar. En förbättrad 

kommunikation i samband med överrapporteringsprocesser innebär inte en automatisk 

tidsbesparing. 

 

Kommunikationsverktyg 

Sharp (2012) ansåg att variationen inom många enheter vid överrapporteringen av information 

ofta är ostrukturerad. Kommunikationen kan vara skriftlig och muntlig. Variationen mellan 

olika enheter är stor vilket kan leda till att vårdpersonalen skapar egna rutiner kring 

dokumentationen. Jiang et al. (2013) belyste bland annat skillnader i överrapporteringsverktyg 

mellan olika enheter. Införande av strukturerade kommunikationsverktyg kan minska risken 

för vårdskador (Sharp, 2012).  

 

Randmaa et al. (2013) och Fabila et al. (2016) har i sina studier beskrivit en noggrannare och 

säkrare överrapportering genom introducering av standardiserade kommunikationsverktyget 

SBAR. Vid överrapportering uppfattade mottagarna att informationen var tydlig, tillräcklig 

och innehöll mindre onödig patientinformation. I Panesar et al. (2014) jämfördes ett 

elektroniskt dokumentationssystem enligt SBAR, elektronisk dokumentation i fritext och 

dokumentation skriftligt utan elektroniskt stöd. Forskarteamet i studien kunde se en liten 

förbättring i underlättandet av dokumentation enligt SBAR. Skillnaden mellan 

studiegrupperna var inte statistiskt signifikant men forskarteamet valde ändå att belysa vikten 

av kommunikationsverktyg enligt SBAR. Svårigheten i sådana undersökningar kan vara att de 

olika dokumentationssätten görs i olika kontext. Exempelvis används handskriven 

dokumentation ofta i akuta lägen och parallellt med muntlig kommunikation. SSF (2013) 

rekommenderar standardiserade kommunikationsverktyg för att säkra överrapporteringar som 

till exempel SBAR.  

 

Flera olika strukturerade kommunikationsverktyg och checklistor har belysts i flera av 

artiklarna. Abraham et al. (2012), Collins et al. (2012), Jukkala et al. (2012), Jiang et al. 

(2014), Malekzadeh et al. (2013) och Sharma et al. (2013) som HAND-IT, SOAP, checklistor, 

MCT, Handoff Tab, NSPEC, SHEC och DEFAULT. De resulterade alla i minskade 

kommunikationsbrister vid överrapporteringar genom att använda sig av strukturerade 

kommunikationsverktyg eller checklistor. Många av de analyserade verktygen var utvecklade 

efter enheternas specifika behov. Jukkula et al. (2012) och Collins et al. (2012) belyste 

kommunikationen mellan skiftbyten där resultatet visade på förbättrad struktur i processen 

runt överrapporteringen. Abraham et al. (2012) och Jiang et al. (2014) fokuserade på 

överrapportering mellan olika enheter och visade även här på förbättringar med användandet 

av strukturerade kommunikationsverktyg. Sharma et al. (2013) analyserade införandet av 

checklistan DEFAULT vid rond som visade sig förbättra och säkerställa kommunikation och 

resulterade i förbättring.  
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Det uppfattades av läkarna som en viktig del i informationsöverföringen med 

sjuksköterskorna då de med hjälp av DEFAULT pratade samma språk. Lindh och Sahlqvist 

(2012) beskriver att säkrad kommunikation genom strukturerade verktyg kan hjälpa och 

stödja vårdpersonalen oberoende av personlighet eller yrkeskategori. Det både underlättar 

samverkan för personalen och är tidsbesparande (Sharma et al., 2013). 

 

Sharma et al. (2013) och Malekzadeh et al. (2013) visade även på att införande av 

strukturerade kommunikationsverktyg kan öka patientsäkerheten. Vilket är en stor del av 

intresset som väckte valt ämne i denna studie av författarna.  I anestesi- och 

intensivvårdssjuksköterskans yrkesroll ingår att upprätthålla en hög patientsäkerhet genom 

kontinuerliga riskanalyser och avvikelserapportering (SSF, 2012). Malekzadeh et al. (2013) 

utarbetades en checklista vilken användes vid rapportering mellan olika arbetsskift SHEC. 

Även en checklista för att öka patientsäkerheten vid omvårdnaden NSPEC användes.  

Förbättringen av observationer var anmärkningsvärd. Implementeringen av checklistorna 

ökade sjuksköterskans möjlighet att kommunicera runt observationer och symtom på ett 

utförligare och mer patientsäkert sätt vid skiftbyte. Enligt Lindh och Sahlqvist (2012) 

säkerställs arbetet med checklistor genom att kritiska moment utförs på rätt sätt och därmed 

minimeras risker. I riskutsatta miljöer kan checklistor vara till hjälp som strukturerade verktyg 

för att fokusera på nödvändiga detaljer och ge mer tid till det komplexa. Collins et al. (2012) 

föreslog att utveckla checklistan för att den skulle vara mer generisk så all värdefull 

information var inkluderad för alla typer av patienter som neurologiska, respiratorsbehövande, 

ortopediska med mera och att det skulle finnas utrymme för sociala frågor vid skiftbyte. 

 

Miljö 

Belziti et al. (2014) undersökte kvaliteten på hur kommunikationen upplevdes vid patient 

överrapporteringar inom intensivvården och beskrev ett resultat där kvaliteten på 

informationen som erhållits om patienten och chansen att missa information mellan rapportör 

och mottagare var förknippad med organisatoriska, miljömässiga och pedagogiska aspekter. 

Studien genomfördes på läkare som ansvarade över patienter på en intensivvårdsenhet och var 

utbildade inom överrapporteringskommunikation.  

 

Flera av studierna visar tydligt att den stressiga högteknologiska miljön inom anestesi- och 

intensivvård påverkar kommunikationen i överrapporteringsprocessen. Vårdteamen består av 

många olika personalkategorier som inkluderas i studierna. Flera studier tillägger att det är 

övergripande liknande uppfattning om att arbetsmiljön påverkar kommunikationen.  

 

Vårdenheternas behov av strukturerade kommunikationsverktyg kan variera utifrån deras 

specifika kontext. Mcelroy et al. (2015a) och Mcelroy et al. (2015b) belyser att strukturerad 

kommunikation i den högteknologiska miljön inom anestesi- och intensivvård där planering 

och förberedelser för att underlätta och säkerställa överrapporteringen av patienten är av stor 

vikt. Halvorson et al. (2016) lyfter genomförandet av ett standardiserat arbetssätt för att 

säkerställa patientöverföringen samt effektivisera den tidsmässiga överföringsprocessen 

mellan IVA och AVA. Inom intensivvården sker snabba förflyttningar mellan enheterna och 

det är viktigt att kommunikationsverktygen är anpassade till denna komplexa miljö. Många 

patientförflyttningar har inte klara och enhetliga riktlinjer. Patienter kan förflyttas mellan 

intensivvårdsenheter utan att informera mottagande team vilket kan resulterat i långvariga 

perioder utan patientinformation. Genom att utföra standarder i överrapporteringsprocessen 

kan patientsäkerheten förbättras. Enligt Sharp (2012) ökar strukturerad kommunikation inom 

vårdteamet villkoren för en god och säker vård under stressiga förhållanden.  
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En del av artiklarna utvärderade sätten som kommuniceras idag med hjälp av strukturerad 

kommunikation vid överrapporteringar. Faktorer som kan inverka på patientsäkerhet i 

samband med överrapportering inom anestesi- och intensivvård belystes. Anestesi- och 

intensivvårdsmiljön är högteknologisk och komplex vilket ställer höga krav på 

teammedlemmarna vid överrapportering. Det är många faktorer i processen som kan leda till 

brister i patientsäkerhet.  

 

Kommunikationen kan också påverkas mycket av den ickeverbala kommunikationen vilket 

författarna inte undersökt i arbetet. I den aktuella miljön där personalen bär utrustning som 

exempel mössa, visir och munskydd kan påverka överföringen av den ickeverbala 

kommunikationen. Det är svårt att förmedla den ickeverbala kommunikationen genom 

arbetsklädseln.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen visar på att faktorer vid användandet av strukturerade kommunikationsverktyg 

stärker patientsäkerheten vid överrapportering inom anestesi- och intensivvård. I den 

högteknologiska miljön där många yrkeskategorier arbetar med kritiskt sjuka patienter bör en 

fortsatt utveckling av god kommunikation vara av prioritet.  
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                      BILAGA I 

 

 

Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte  Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/ 

typ 

Abraham, 

Kannampallil, Patel  

2011 

USA 

 

Bridging gaps in 

handoffs: A 

continuity of care 

based approach 

Syftet var att belysa 

hela 

överlämningsprocessen, 

Analysera det 

ömsesidiga beroendet i 

överlämningsprocessen. 

I denna kvalitativa studie har de 

använt sig av observationer, 

skuggning av kliniker, 

ljudinspelning av 

överrapporteringar, 

semistrukturerade intervjuer och 

identifiering av de material(artefakt) 

som används och insamling.  

 

     7st 

semistrukt

urerade 

intervjuer 

 

fokus var 

på 3 

patienter 

 

75 st 

överrappor

teringar 

observerad

es 

Överrapporteringsprocessen var 

mycket komplex och interaktiv. 

Kommunikationens komplexitet 

uppstår utav flera faktorer som 

påverkade effektiviteten i 

överrapporteringsprocessen som 

flera informationsflödesvägar, 

beslutspunkter, samarbetsproblem, 

gruppinteraktioner och slutligen 

intensivvårdsmiljön.  

 

      II 

      K 

Abraham, 

Kannampallil, Patel 

B., Almoosa, Patel V. 

L. 

År 2012 

USA 

 

Ensuring patient 

safety in care 

transitions: an 

empirical evaluation 

of a handoff 

intervention tool of 

critically ill patients 

 

 

Syftet med studien var 

att utforma och 

utvärdera ett nytt 

kommunikationsverktyg

Handoff Intervention 

Tool [Hand-IT] som 

stödjer de förberedande 

aktiviteterna inför 

överrapportering. 

Analysera effektiviteten 

av två olika 

dokumentationsverktyg 

i överrapporterings-

processen. 

 

 

 

 

 

 

Pre-post prospektiv 

interventionsstudie som utfördes för 

att jämföra effektiviteten av nya 

verktyget HAND-IT med 

Subjective information, Objective 

information, Assessment 

information, Plan-related 

information [SOAP] note. Denna 

studie är en del av en större 

longitudinell studie. Studien 

genomfördes på en 

intensivvårdsavdelning med 16 

bäddar Denna del av studien gjordes 

under en två månadersperiod. Två 

olika grupper fick introduceras i 

respektive verktyg och efter 

utvärdering fick de byta och pröva 

det andra verktyget och det 

utvärderades.  

    n=12 

 

Användandet av HAND-IT ledde 

till färre överlämningshaverier, 

betydligt mindre 

informationsmissar och mindre 

felaktig information än vid 

användandet av SOAP. Det 

förbättrade vårdteamets  

informationssökning inför 

överrapporteringar. Det sågs även 

skillnader i ändringar för den 

planerade vården där det  

blev betydligt fler med SOAP 

dokumentation. Fler antal listade 

problem missades i SOAP 

verktyget än i HAND-IT. HAND-

IT verktyget förbättrade 

kontinuiteten i patientvården mellan 

kliniker, under överlämningar och 

mellan olika tjänster på enheten. 

       II 

     CCT 



                      BILAGA I 

 

 

Abraham, 

Kannampallil, 

Brenner, Lopez, 

Almoosa, Patel, B., 

Patel, V. 

2015 

USA 

Characterizing the 

structure and 

content of nurse 

handoffs: A 

Sequential 

Conversational 

Analysis approach 

Utvärdera interaktion 

och följsamhet under 

överföringsprocess vid 

skiftbyte på en 

medicinsk 

intensivvårdsavdelning. 

Kvantitativ/kvalitativ.  

Studerar tre områden;  

a) Strukturella och semantiska 

egenskaper under 

kommunikationen. 

b) Individuella egenskaper av 

interaktiv kommunikation. 

c) Nedbrytning under 

kommunikation och dess relationer 

med strukturella och temporära 

egenskaper. Conversational 

Analysis [CA], en metodisk ram, 

Sequential Conversational Analysis 

[SCA] där samtalets struktur, 

innehåll, störningar i samtalet och 

den individuella egenskapen från 

sjuksköterskorna belystes. 

   n=16 Studien visade på en tydlig 

koppling mellan den som 

rapporterar och strukturen på 

kommunikationen. De avgående 

och ankommande sjuksköterskorna 

upplevdes ha olika önskemål på 

innehållet i överrapporteringen. 

    II 

    K 

    P 

 

Belziti, Eymann, 

Durante, Pizarro, 

Carrió, Figari 

2014 

Italien 

 

Communication 

during patient 

handoff in the 

areas of intensive 

care of a university 

hospital. 

A cross-sectional 

study 

Målet med studien var 

att titta på hur kvaliteten 

av kommunikationen 

upplevs under 

patientöverlämning 

inom områden med 

intensivvård. 

Tvärsnitts, observationsstudie som 

genomfördes på ett 

universitetssjukhus i Italien. På en 

vuxenintensivvårdsenhet och en 

barnintensivvårdsenhet. 

Uppfattningen av kvaliteten på den 

information som erhållits under 

patientensöverrapporteringen och 

vad som missats vid förändringar i 

intensivvården. Studiedeltagarna 

var läkare som ansvarade för minst 

17 patienter. De fick utbildning om 

överlämnings kommunikationen. 20 

patientöverlämningar med tre 

rapporterande läkare per tillfälle och 

i snitt 60 minuter per överlämning 

observerades. 

 

 

 

    n=51                     

 

      

Resultatet visade att deltagarna i 

studien upplevde god kvalitet på 

kommunikationen under 

överrapportering. Kvaliteten på 

informationen som erhållits under 

överrapportering av patienten  

och chansen att missa information 

mellan rapportör och mottagare om 

patienten var förknippade med  

organisatoriska, miljömässiga 

och pedagogiska aspekter. Där 

fanns det förbättringsmöjligheter. 

       II 

       K 

 



                      BILAGA I 

 

 

Collins, Mamykina, 

Jordan, Stein, Shine , 

Reyfman, Kaufman  

2012 

USA 

In search of 

common ground in 

handoff 

documentation in an 

intensive care unit 

Syftet med denna studie 

var att undersöka och 

förstå 

informationsflödet vid 

överrapporteringar 

mellan vårdpersonal i 

kritiska vårdsituationer 

för utveckling av 

datorbaserade verktyg 

som stödjer 

kommunikation och 

samordning. Förstå 

struktur, funktion och 

innehåll i 

överrapportering mellan 

sjuksköterskor och 

läkare. 

Detta var en observationsstudie som 

genomfördes under 5 dagar. 

Överrapporterings processen 

studerades vid skiftbyten morgon 

och kväll, totalt 9 skiftbyten där 22 

läkare/sjuksköterskors 

överrapporteringar analyserades. 

Analyserna kombinerades med en 

semantisk kodning baserat på 

Interdiciplinary Handoff 

Information Coding [IHIC] en ram 

för ett tillvägagångsätt i en ny två-

stegs dataanalys. 

 

     n=22 

     (0) 

Sjuksköterskor använde sig av ett 

så kallat Kardex och en  

överrapporterings papperslapp,  

båda dessa var förtryckta  

strukturerade pappersdokument för 

handskrivna noteringar. Läkarnas 

var datorbaserat men var inte  

integrerat med electronic  

health record [EHR] för klinisk 

dokumentation.  Resultatet visade 

på en hög grad av struktur i 

processen runt överrapporteringen 

vid skiftbyten inom den hög-  

specialiserade enheten. Resultatet 

visade dock ej hög grad av tekniska 

system men hög grad av struktur för  

organisation och kommunikation av  

patientuppgifter som fungerar för 

att samordna arbetet.  

 

       II 

       K 

Fabila, Hee, Sultana, 

Assam, Kiew, Chan  

2016 

Singapore 

 

Improving 

postoperative 

handover from 

anaesthetists to non-

anaestehists in a 

childrens care unit: 

the receiver`s 

perception 

Utvärdera en ny 

överrapporterings 

process från en 

operationsenhet till en 

intensivvårdsenhet, 

baserad på mottagarens 

uppfattningar. Fokus på 

omfattningen av 

överrapportering och 

användandet av 

Situation-Bakgrund-

Aktuellt tillstånd-

Rekommendation 

[SBAR] protokoll.  

 

 

 

 

 

Prospektiv interventionsstudie. 

Genomfördes från oktober 2011 till 

december 2012 på Childrens 

Intensiv Care Unit [CICU]. Den 

bestod av fyra faser där ett nytt 

framtaget SBAR protokoll Pre-

handover, Equipment handover, 

Timeout and Sign out [PETS] 

användes. 

 

 

    n=52 Mottagarens uppfattning var att 

informationen var tydlig och 

tillräcklig, mindre onödig 

patientöverföring och utelämnande 

av information minskade med 

PETS verktyg. 

     II 

     K 

     P  
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Halvorson, Wheeler, 

Willis, Watters, 

Eastman, O´Donnell, 

Merkel 

2016 

USA 

 

A multidisciplinary 

initiative to 

standardize 

intensive care to 

acute care 

transitions 

Identifiera 

säkerhetsrisker vid 

överföring från 

Intensivvårdsavdelning 

[IVA] till akutvårds-

avdelning [AVA]. 

Överföringsprocessen blev kartlagd 

inom fyra vuxen IVA där brister 

identifierades.Under 12 månader 

genomfördes patienttransporter 

mellan IVA med ett nytt 

överföringsverktyg i form av en 

checklista. Daglig granskning 

utfördes enligt daily management 

system(DMS).  

 

 

 

 

 

 n= 324 

 

Frekvensen av journalanteckningar 

förbättrades signifikant efter 

genomförandet av ett standardiserat 

arbetsflöde. Förbättrad 

kommunikation och öppenhet under 

överföringsprocessen. 

Patientsäkerheten förbättrades. 

Studien uppfyllde inte sitt mål på 

överflyttningar inom 120 minuter 

däremot ökade överflyttningarna 

som skedde inom tidsramen. Över 

80 procent av överflyttningarna 

hamnade inom 150 min. 

Variationen av överflyttningstiden 

minskade. 

       I 

       P 

 

Jiang, Murphy, 

Vawdrey, Hum, 

Mamykina 

2014 

USA 

Characterization of 

a handoff 

documentation tool 

through usage log 

data 

Syftet med studien var 

att belysa 

överrapporteringsdoku

mentationsverktyg. 

Användarmönster, 

skapande, ändringar och 

uppdateringar av 

verktyget. 

Studien genomfördes vid 

intensivvårdsavdelningar på ett 

universitetssjukhus i USA. Där 

användes ett verktyg, Handoff Tab 

för överrapportering. Det är en 

framtagen modul i det kommersiella 

EHR system (Sunrise Eclypsis). 

Kvantitativ analys av händelselogg i 

Handoff Tab under oktober 2013. 

Händelserna sammanställdes i en 

matris och ett K-värde räknades ut 

enligt Hartigan and Wong´s metod. 

En kvalitativ analys gjordes för att 

komplettera där 4st av medicinska 

personalen intervjuades för att få en 

inblick i resonemang runt enhetens 

beteenden och skillnader i 

dokumentationen i 

överrapporteringsverktyget. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och granskades för 

att sammanställas i gemensamma 

teman. 

    n=4 

  intervjuer   

I studien sågs skillnader av 

frekvens av  

uppdateringar i Handoff  

Tools mellan olika  

avdelningar exempel  

avdelningar med sjukare  

patienter som  

intensivvårdsavdelningar var  

frekvensen av uppdateringar  

högre. Vid intervjuerna  

framkom att olika enheter  

utvecklat olika rutiner om vad för 

information som ska  

skrivas i de olika textrutorna i 

överlämningsverktyget.  

Uppdateringsmönstret var  

beroende på enheter och  

patienter. 

      II 

      K 

    



                      BILAGA I 

 

 

Jukkala, James, 

Autrey, Azuero  

2012 

USA 

 

Developing a 

Standardized Tool 

to Improve Nurse 

Communication 

During Shift Report 

Syftet med studien var 

att utveckla ett 

standardiserat verktyg 

för att förbättra 

sjuksköterske 

kommunikationen vid 

överrapporteringar 

mellan skift. 

Studien utfördes på en 24 bäddars 

intensivvårdsenhet på ett stort 

akademiskt sjukhus i södra USA. 90 

registrerade sjuksköterskor vilka de 

flesta jobbade heltid på enheten 

under den undersökta perioden. De 

arbetade under 12 timmarsskift. 

Inklutionskriterier var 

sjuksköterskan på enheten och var 

schemalagd till arbete två skift eller 

mer under två veckors Plan-Do-

Study-Act[PDSA] period. Vilken 

användes som förbättringsmodell 

för att bedöma effektiviteten i 

genomförandet av MCT.  Enhetens 

Shift Report Communication Skala 

[MSR] (James et al. Opublicerad 

data, februari 2012) utvecklades 

föra att samla in data på 

sjuksköterskans uppfattning under 

överrapportering vid skiftbyte. Den 

samlar in fakta från tre delar: 1. 

Kommunikation, 2. 

Informationskvalitet och 3. 

Skiftrapport. En skala mellan 1-9 

användes för mätningen. 

   n=43 

    (9)  

 

 

Efter införandet av det 

standardiseradekommunikations-

verktyget MCT rapporterades att  

sjuksköterskorna uppfattade en 

förbättrad kommunikation oavsett 

deras ålder eller hur lång deras 

arbetserfarenhet var på enheten.  De 

rapporterade betydande 

förbättringar specifikt i själva  

överrapporterna mellan skiften. 

Totala MRS-poängen  

varierade mellan 12 och 27 

(medelvärde=18,79;  

SD=3,28; median och 

mode=19), och totala  

poängen var signifikant   

lägre efter genomförandet av MCT 

(18,75 vs 17,72) (t=2,23; P=,03)  

indikerande förbättring av 

kommunikations- 

uppfattningen under  

skiftrapporten. 

       I 

       P 

Malekzadeh, 

Mazluom, Etezadi, 

Tasseri 

2013 

Iran  

A standardized shift 

handover protocol l: 

improving nurses’ 

safe practice in 

intensive care units 

Syftet med studien var 

att undersöka effekterna 

av ett infört 

överföringsprotokoll för 

att patientsäkra 

sjuksköterskearbetet på 

en 

intensivvårdsavdelning. 

Utförd på intensivvårdsavdelning på 

ett Universitetssjukhus i Iran. Data 

samlades in genom demokratiskt 

frågeformulär, samt checklistorna 

Shift handover evaluation checklist  

[SHEC] och Nurses´ safe practice 

evaluation checklist [NSPEC]. 

För att bestämma giltigheten av 

SHEC och NSPEC beräknades 

validiteten i Content Validity Index 

[CVI]. CVI av SHEC 0,94 och 

NSPEC 0,92. 

n=56 Genomförandet av de utformade 

protkollen SHEC och NSPEC 

förbättrade sjuksköterskornas 

prestation när det gäller att 

uppdatera omvårdnadsprogram, 

upprätthålla kontinuiteten samt 

förbättrat kvaliteten på 

kommunikationsöverföringen 

mellan skift. 

      II 

      P 
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Mcelroy, Macapagal, 

Collins, Abecassis, 

Holl, Ladner 

2015a 

USA 

 

Clinical perceptions 

of operating room to 

intensiv care unit 

handoffs and 

implications for 

patient safety: A 

Quality study 

Belysa egenskaperna av 

överföringsprocessen 

med hög kvalitet såväl 

som med låg kvalitet 

och uppmärksamma 

situationer som kan 

påverka 

patientsäkerheten. 

Två typer av intervjuer utfördes, 

semi-strukturerad och ostrukturerad 

”critical incidens”. 

I den semi-strukturerade intervjun 

delades 2-3deltagare in i grupper 

som fick tänka högt. De utvärderade 

38 situationer i en överförings-

process. I den ostrukturerade fick 

deltagarna svara på frågor angående 

deras roll. Alla frågor och svar 

spelades in och analyserades av 

professionell analys service. 

Intervjun gjordes på en 

operation/intensivvårdsenhet av 

transplantationskirurger, 

transplantationsassistenter, 

traumakirurger, anestesiologer, 

intensivvårds assistenter, 

intensivvårdssjuksköterskor som 

arbetat under ett år. 

   n=45 

 

 

Vikten av tidig kommunikation 

mellan operation och intensivvård, 

prioritering kring den kliniska 

vården samt deltagande vid 

överlämnandet och kommunikation 

inom teamet. Deltagarna markerade 

ett samband mellan kvaliteten på 

överrapporteringen och kvaliteten 

på den tidiga postoperativa vården.  

Nytt överföringssystem ses som 

viktig då övrig vårdpersonal kan 

hjälpa ansvarig sjuksköterska. 

Behov av överföringsverktyg som 

är fokuserade på förberedande 

vägledning snarare än kirurgiska 

detaljer. 

 

       II 

       K 

Mcelroy, Collins, 

Koller, Khorzad, 

Abecassis, Holl, 

Ladner 

2015b 

USA 

 

Operating room to 

intensive care unit 

handoffs and the 

risks of patient harm 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera system och 

processer I samband 

med överrapportering 

mellan operationssalen 

och intensivvårds-

avdelningen, ett försök 

att förstå de specifika 

kritiska momenten vid 

överlämningen. 

Inledande gjordes Etnografiska 

observationer av 2 personer från 

forskargruppen på 5 överlämningar 

för att indentifiera stegen i 

processen och relevanta moment. 

Därefter användes en 

riskbedömningsmetod FMECA 

vilken används i högrisk branscher 

men även inom sjukvården. De 

identifierade 37 olika steg i 

processen. Både personliga 

observationer och beskrivningar 

från en tvärvetenskapligagrupp av 

sjukvårdspersonal. För var del i 

processen har fel identifierats med 

frekvens av förekomst, orsaker, 

potentiella effekter och garantier. 

Ett RiskPrioritetsNummer [RPN] 

beräknades för varje fel. 

(n= 5) 

 Fem över-

lämningar 

observerad

es av två 

personer ur 

forskargru

ppen 

Det identifierades med hjälp  

av FMECA 37 olika steg i över-

rapporteringsprocessen. Totalt 81 

process fel identifierades, 22st 

kritiska och 36st som hade svaga  

garantier (mänskliga faktorn).  

Störst risk för skada var bristande  

kommunikation (RPN 504),  

teammedlems frånvaro (RPN 480), 

och transportutrustnings fel  

(RPN 448). Studiens resultat visar 

på att en tidig överrapportering från 

operation till intensivvårds-

avdelningen kan göra att teamet får 

tydligare roller och 

ansvarsfördelningen kan påbörjas 

innan patienten anlände. 

        II 

        P 
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Panesar , Albert,  

Messina, Parker 

2014 

USA 

 

The effect of an 

electronic SBAR 

communication tool 

on dokumentation in 

pediatric intensive 

care unit 

Studien syftar till att 

beskriva effekterna då 

genomförandet av ett 

elektroniskt 

journalsystem, 

Electronical Medical 

Report [EMR] 

tillsammans med det 

strukturerade 

kommunikationsverktyg

et SBAR vilket 

ändvänds för 

kommunikations-

överföring mellan 

vårdpersonal. 

Studien utfördes på en pediatrisk 

intensivvårdsenhet med 12 vård-

platser och granskades på tre olika 

sätt. Detta utfördes på ett sjukhus. 

Journaler antecknades endast 

genom pappers-dokumentation, 

endast elektronisk dokumentation 

med fritext eller elektronisk 

dokumentation med SBAR mall. 

Varje period bestod av tre månader. 

Personalen utbildades i att hantera 

dokumentationsverktyget SBAR.  

Totalt 542 

patienters 

Journaldok

umentation 

granskades 

 

Under perioden då elektronisk 

dokumentation med SBAR 

användes kunde det ses en liten 

ökning av dokumentationen fastän 

skillnaden mellan grupperna inte 

var statistisk signifikant 

(P = .07). 

 

      I 

      P 

 

 

Randmaa, 

Mårtensson, 

Leo Swenne, 

Engström  

2013 

Sverige 

 

SBAR improves 

communication and 

safety climate and 

decreases incident 

reports due to 

communication 

errors in an 

anaesthetic clinic: 

a prospective 

intervention study 

Undersökte olika 

professioners upp-

fattning om 

kommunikation och 

deras attityder, både 

psykologiska och 

säkerhetsmässiga, före 

och efter genom-

förandet av SBAR på en 

anestesiklinik. 

Syftet var också att 

undersöka om det fanns 

någon förändring över 

tid. 

En prospektiv intervjustudie 

utfördes med jämförande grupper 

inom pre-och postoperativ 

verksamhet på två olika sjukhus.  

En grupp där SBAR introducerades 

och en jämförande grupp. Totalt 

316 frågeformulär, med två 

påminnelser, delades ut till 

undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare som arbetade på respektive 

klinik. Frågorna följdes upp efter 

sex månader. Andelen av incidenter 

följdes upp efter ett år.   

 

n=66 

 

 

Införandet av det standardiserade 

kommunikationsverktyget SBAR 

resulterade i en förbättrad 

kommunikation mellan grupperna 

över tid. Noggrannare och säkrare 

kommunikation utfördes. 

Incidentrapporterna kopplade till 

kommunikationsbrister minskade i 

interventionsgruppen medans 

kontrollgruppen var oförändrad. 

Säker rapportering förbättrade 

härmed risken för incidenter. 

 

       I 

       K 

      CCT 

Sharma, Peters 

2013 

England 

Safety by DEFULT; 

introduction and 

impact of a 

paediatric ward 

round checklist 

Syftet var att införa en 

rond checklista på en 

pediatrisk 

intensivvårdsavdelning 

för att förbättra 

kommunikationen och 

minska 

patientsäkerhetsrisker. 

En observationsstudie utfördes före 

och efter införandet av checklistan 

vid rond. Intensivvårdsavdelningen 

hade 12 vårdplatser. 

Undersökningen utfördes mellan 

juli 2009 och december 2011 

    n=24  

    (12) 

Resultatet visade på upplevelse av 

förbättrad kommunikation vid in-

förandet av checklistan vid ronden 

vilket var associerat med minskad 

ventilatortid.  

 

      I 

      K 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

                               

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

     

     * 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

    

     * 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

     * Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

      

     * 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

     

     * 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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