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SAMMANFATTNING  

Överrapportering mellan olika sjukvårdsinstanser är en komplex situation som utgör en risk 

för patienten. Överrapporteringen från personal inom ambulanssjukvård till personal 

verksamma på akutmottagning utgör ett extra stort riskmoment, då ambulanspersonalens 

information gällande patienten stundtals är den enda som finns att tillgå. I samband med 

överrapporteringen kan viktig information om patienten gå till spillo, något som kan medföra 

att nödvändig behandling fördröjs, vilket orsakar ett onödigt och förlängt lidande och i värsta 

fall att patienten avlider. 

Syftet var att beskriva faktorer av betydelse för säker överrapportering av patienter som 

anländer till akutmottagningen med ambulans. Metoden var en litteraturstudie innehållande 15 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ design, publicerade under 2000-talet. Sökningen efter 

artiklar genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL samt genom manuell 

sökning. Analysen utfördes med hjälp av Polit och Becks (2016) niostegsmodell och via ett 

bedömningsunderlag granskades artiklarnas kvalitet. 

Resultatet visar på fyra teman; struktur, erfarenhet, arbetsmiljö och samarbete, som belyser de 

faktorer som har betydelse för patientsäkerheten i samband med överrapportering. Genom 

dessa teman framkom det bland annat att med hjälp av en strukturerad kommunikation via ett 

standardiserat rapporteringsverktyg, yrkeserfarenhet och utbildning, en lugn arbetsmiljö, ett 

kollegialt samarbete och med respekt för varandras professioner kan patientsäkerheten öka 

och risken för vårdskador minska. 

Slutsatsen var att struktur, erfarenhet och samverkan mellan involverade yrkesgrupper är 

centrala faktorer för att överrapporteringen ska ske på ett tillfredsställande sätt. Detta kan på 

ett kostnadseffektivt sätt öka patientsäkerheten på akutmottagningen i samband med 

överrapportering. 

Nyckelord: Akutmottagning, ambulans, kommunikation, patientsäkerhet, sjuksköterskor, 

överrapportering 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

The handover of a patient from one healthcare unit to another is a complex situation, which is 

representing a significant risk for the patient. The handover situation between the paramedics 

and the nurses at the emergency room is an additional risk since the paramedic information 

regarding the patient sometimes is the only information available. In conjunction with the 

handover process, there’s a risk that important information about the patient can be lost. That 

may cause a delay in necessary treatment, causing unnecessary and extended suffering or in 

the worst case scenario the patient dies. 

The aim was to describe significant factors for a safe patient handover between the staff in 

ambulance care and the emergency room. The method was a literature study including 15 

articles of qualitative and quantitative design, published during the 21st century. The article 

research was made through the databases PubMed and CINAHL, and through manual 

searching. The analysis was made with support of Polit and Beck´s (2016) nine step model 

and the quality of the articles was audited with an assessment form. 

The result shows four themes; structure, experience, work environment and cooperation, 

which highlights the factors that carry a significance to patient safety in conjunction with the 

handover report. In these themes, among other things, it emerges that structured 

communication while using a handover reporting tool, experience and education, a quiet work 

environment, a collegial cooperation and respect for each other’s professions increase patient 

safety.      

The conclusion was that structure, experience and collaboration between the professional 

groups involved were key factors for satisfactory handover reporting. This can increase 

patient safety cost-effectively at the emergency department in conjunction with handover 

reporting. 

Keywords: Ambulance, Communication, Emergency Service Hospital, Nurses, Patient 

Safety, Handover reporting 
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INLEDNING 

Sommaren 2019 hittades en livlös man i korridoren på en akutmottagning i södra 

Sverige, han hade strax innan anlänt med ambulans. I samband med överrapporteringen 

brast det, av oklar anledning, i kommunikationen mellan den prehospitala- och den 

intrahospitala vården, och mottagande sjuksköterska uppfattade inte allvarlighetsgraden 

av patientens symtom. Detta väckte intresset för att undersöka ämnet vidare. Vad är det 

som påverkar överrapporteringen? Hur kan överrapporteringen ske på ett sätt som 

gagnar patientens säkerhet? 

Tidigare forskning visar att förmedlingen av patientens medicinska tillstånd i samband 

med överrapportering är en kritisk del i vårdkedjan där mycket kan gå fel. För att möta 

upp mot de lagar och styrdokument som finns måste den information som lämnas vara 

av bästa möjliga kvalitet. Om felaktiga uppgifter rapporteras eller om information 

utelämnas, kan det leda till allvarliga brister i patientsäkerheten och risken för eventuell 

vårdskada ökar.  

Vad kan personalen i hälso- och sjukvården göra för att förhindra den här typen av 

händelser och minska risken för ett onödigt lidande för våra patienter? 

BAKGRUND 

Prehospital sjukvård 

Prehospital sjukvård utgörs av vårdpersonal som arbetar i ambulanser, jourläkarbilar, 

akutläkarbilar och på vissa platser i landet även i ambulanshelikoptrar. 2018 hade 

ambulansorganisationen i Sverige 597 393 uppdrag (Nysamrapporten, 2018). I 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ambulanssjukvården, SOSFS 

2009:10, står det beskrivet i 1 kap. 2 § att en ambulans är ”ett transportmedel avsett och 

utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade”. Med 

ambulanssjukvård menas den ” hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” således är prehospital sjukvård 

”omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför 

sjukhus” (SOSFS 2009:10, kap. 1, 2 §). I kompetensbeskrivningen för 

ambulanssjuksköterskor, framtagen av Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

(2012), står det beskrivet att sjuksköterskan prehospitalt ska bidra till att patienten 

prioriteras rätt och får vård på rätt vårdnivå. Ambulanssjuksköterskan ska arbeta 

personcentrerat, evidensbaserat och jämlikt för att störst patientnytta ska uppnås.  

Vårdpersonalen som arbetar i ambulansen har oftast den första, objektiva, sjukvårdande 

kontakten med patienten och är därför ansvarig för att göra den första prioriteringen av 

patientens sjukdomstillstånd samt att initiera den första medicinska behandlingen. Det 

är även personalen i ambulansen som initialt för patientens talan i samband med att 

rapport ges vid ankomst till akutmottagningen. Detta blir extra viktigt när patienten inte 

kan föra sin egen talan, till exempel vid medvetslöshet eller annan kognitiv nedsättning 

(Suserud, 2005).  

Andelen legitimerade sjuksköterskor som arbetar i ambulanserna i Sverige är mellan 60 

till 90 procent beroende på län. Av dessa har majoriteten en specialistutbildning med 

inriktning mot ambulanssjukvård, resterande personal som bemannar ambulanserna är 
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allmänsjuksköterskor eller ambulanssjukvårdare med undersköterskeutbildning 

(Nysamrapporten, 2018). Enligt World Health Organization [WHO] (2008) utförs inte 

den prehospitala vården utomlands per automatik av en legitimerad sjuksköterska utan i 

vissa fall av enbart ambulanssjukvårdare. Den internationella benämningen 

ambulanssjukvårdare är emergency medical technician och ambulanssjuksköterska 

benämns som paramedic (WHO, 2008). 

Akutmottagning 

Drygt 1,9 miljoner patienter söker sig varje år till någon av Sveriges akutmottagningar 

(Socialstyrelsen, 2019a). Riksföreningen för akutsjuksköterskor (2017) definierar 

akutsjukvård som den vård och omvårdnad som ges vid plötslig ohälsa och bedrivs över 

hela landet, dygnet runt under samtliga dagar på året. 

Inom akutsjukvården ska plötsligt påkomna sjukdomar och skador behandlas och 

begränsas genom ett snabbt omhändertagande. De som söker sig till akutmottagningen 

anländer bland annat med ambulans, via hänvisning från någon annan instans eller på 

eget initiativ. Gemensamt för patienterna som söker sig till akutmottagningen är att de 

anser sig ha besvär som omgående behöver komma under behandling (Hirschon et al., 

2013; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; Socialstyrelsen, 2014). 

På en akutmottagning arbetar flera olika yrkeskategorier, uppdelade i team. Det betyder 

att en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans med läkare ansvarar för ett antal 

patienter, till exempel alla patienter som söker med kirurgisk, medicinsk eller 

ortopedisk åkomma. Andra uppdelningar av patienterna kan ske beroende på respektive 

akutmottagnings egna arbetssätt och rutiner (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 

2012).   

På en akutmottagning används triage, ett system för att prioritera patienter utifrån 

medicinsk risk, det vill säga hur snabbt en patient behöver få behandling. Bedömningen 

baseras på vitalparametrar, uppvisade symtom samt anamnes och patienten erhåller 

därefter en prioritetsgrad. Systemet med triage främjar patientsäkerheten då de högst 

prioriterade patienterna får vård snabbt medan andra, mindre akut sjuka patienter, får 

vänta (Andersson et al., 2012; Hirschon et al., 2013; Nyström et al., 2003). 

Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård  

Specialistsjuksköterska och akutsjuksköterska får enbart den sjuksköterska som har en 

examen på avancerad nivå kalla sig. Akutsjuksköterskan ska på ett professionellt sätt 

kunna ge evidensbaserad omvårdnad på avancerad nivå oavsett allvarlighetsgrad. 

Akutsjuksköterskan ska även självständigt kunna påbörja en medicinsk utredning och 

behandling. Att på ett patientsäkert sätt kunna prioritera, sortera och bedöma adekvat 

vårdbehov och behandling kräver specialistkompetens utöver den kompetens som en 

grundutbildad sjuksköterska har (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017).  

Patientflödet på akutmottagningen varierar stort och går inte att styra. Detta medför att 

sjuksköterskan träffar och ansvarar för ett stort antal patienter varje dag. Arbetsmiljön är 

stundtals stressig, något som ställer höga krav på de som arbetar där (Andersson et al., 

2012). Arbetet som sjuksköterska på en akutmottagning är mycket varierande då 

orsakerna till att patienten söker vård skiljer sig från fall till fall. Sjuksköterskan ska 
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kunna utföra livräddande åtgärder samtidigt som vårdrelationen till patienterna behöver 

vara god (Pun, Matthiessen, Murray & Slade, 2015).  

Inom akutsjukvården kan patientens medicinska tillstånd snabbt förändras till det sämre, 

eller till det bättre. Det kräver att sjuksköterskan har kompetens att uppmärksamma 

detta i ett tidigt skede och att ha kunskapen i att agera utifrån detta men även kunna slå 

ner på tempot när möjligheten finns (Nyström et al., 2003). För att kunna bedriva säker 

vård i akuta och oplanerade situationer är det önskvärt att den sjuksköterska som arbetar 

på en akutmottagning ska ha en specialistutbildning inom akutsjukvård (Hitchcock, 

Gillespie, Crilly & Chaboyer, 2014; Nyström et al., 2013; Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor, 2017). Akutsjuksköterskan ska kunna göra en första bedömning och 

prioritera patienter utifrån medicinsk risk och identifiera livshotande tillstånd samt 

snabbt initiera den första, akuta, medicinska behandlingen (Hitchcock et al., 2014; 

Nyström et al., 2013; Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017).  

I USA har Quality and Safety Education for Nurses [QSEN], (n.d) och The Health and 

Medicine Division [HMD], (2018), identifierat sex kärnkompetenser för hälso- och 

sjukvårdspersonal som innefattar personcentrerad vård, säker vård, informations- och 

kommunikationsteknologi, samverkan i team, evidensbaserad vård och 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling. Även i Sverige ses dessa kärnkompetenser 

som centrala för att vården ska kunna bedrivas på ett patientsäkert sätt, enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010). Sjuksköterskan på akutmottagningen ska även arbeta för 

en förbättrad teamsamverkan, ta del av ny forskning samt kunskap gällande till exempel 

nya PM och riktlinjer. Detta för att arbetet ska utföras utifrån bästa gällande evidens 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017).  

Sjuksköterskan på akutmottagningen ska arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt och genom detta generera förutsättningar för att den unika patienten 

upplever delaktighet i vården (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). I 

Patientlagen (SFS 2014:821, kap 5, 1-2 §) står det att vården ska utformas och bedrivas 

utifrån patientens individuella förutsättningar. Enligt Ekman et al. (2011) baseras den 

personcentrerade vården på tre grundpelare; partnerskap, patientberättelse och 

dokumentation. Samtliga beslut som fattas ska därför ske i samråd med patienten och 

utifrån den unika individens behov och önskan. Genom att detta dokumenteras kan 

kontinuitet och en upplevelse av trygghet hos patienten genomsyra hela vårdkedjan 

(Ekman et al., 2011).  

Patientsäkerhet 

På svenska sjukhus drabbas cirka 110 000 patienter årligen av vårdskador. Vårdtiden för 

dessa patienter blir oftast dubbelt så lång och kostar, förutom ett onödigt lidande för 

patienten, skattebetalarna cirka nio miljarder kronor per år (Socialstyrelsen, 2019b).  

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 1, 6 §) ska patienten skyddas från 

vårdskada. Vårdskada definieras som det lidande, psykisk- eller kroppslig sjukdom eller 

skada som orsakats av vården. En allvarlig vårdskada är bestående och patienten har i 

och med detta fått ett ökat behov av vård eller avlidit (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §).  

Hälso- och sjukvårdslagen säger att en första bedömning av patientens symtom och 

behov bör ske skyndsamt, därefter gäller turordningsprincipen. Patienten med störst 

medicinsk risk ska få vård först. Vården ska ges på lika villkor för samtliga i 

befolkningen, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religiös tillhörighet eller härkomst 

(SFS 2017:30, kap. 3, 1 §). 
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Enligt Anåker och Elf (2014) ska sjukvården även bedrivas på ett hållbart och 

resursbesparande sätt som främjar nuvarande och kommande generationers möjlighet 

till god hälsa. Genom kontinuitet och ett bra informationsutbyte kan patienten uppleva 

trygghet, något som främjar patientsäkerheten och minskar risken för vårdskador. Miljö, 

hälsa och hållbar utveckling är grunden för den globala hälsan och därför bör 

sjuksköterskan vara uppmärksam på konsekvenserna av klimatförändringar för att 

kunna arbeta långsiktigt och hållbart (Anåker & Elf). 

World Health Organization [WHO] (2009) och Inspektionen för vård och omsorg [IVO] 

(2014) menar att majoriteten av vårdskadorna kan härledas till bristande 

kommunikation, till exempel vid missuppfattningar eller när komplett information inte 

når fram till mottagaren. För att vården ska bli säkrare och mer effektiv krävs därför en 

tydlig och korrekt kommunikation mellan patient/närstående och vårdpersonal samt 

mellan olika personalkategorier, oavsett erfarenhet och roller (IVO, 2014; WHO, 

2009).  

På akutmottagningen är crowding ett begrepp som förknippas med långa väntetider, hög 

arbetsbelastning, hotad patientsäkerhet, ökad risk för vårdskador och en ökad kostnad 

för skattebetalarna. Begreppet beskriver den situation som innebär att de befintliga 

resurserna, personal och lokaler, inte räcker till för att möta upp mot det behov som 

finns. En svensk motsvarighet till begreppet skulle kunna vara vårdtyngd eller 

arbetsbelastning. Kopplingen mellan crowding och ökad dödlighet hos patienterna är 

tydlig (Berg, 2018; Carter, Pouch & Larson, 2014). 

På en akutmottagning finns det tydliga beskrivningar för hur det medicinska arbetet ska 

utföras. Omvårdnad är dock en viktig del i sjuksköterskans arbete men på en 

akutmottagning ligger fokus på att prioritera och behandla det akuta sjukdomstillståndet 

(Nyström et al., 2003). IVO visar i en rapport hur landets akutmottagningar bör arbeta 

för att säkerställa patientsäkerheten då man sett att det ofta brister i omvårdnaden. 

Främst är det bland de äldre, svårast sjuka som drabbas av till exempel uteblivna 

måltider, toalettbesök och regelbundna lägesändringar för att förebygga trycksår hos 

stillaliggande patienter. Det är särskilt viktigt då väntetiderna på akutmottagningen ökar, 

bland annat på grund av platsbrist på vårdavdelningarna (IVO, 2018).  

Den basala omvårdnaden av patienten på akutmottagningen hamnar ofta i skymundan 

då resurserna inte alltid räcker till och högsta prioritet är att ta hand om svårt sjuka 

patienter. Långa väntetider är en oberoende faktor för ökad trycksårsrisk. Detta gäller 

inte bara den äldre generationen. Utan även patienter över 20 år, som tillbringat mer än 

12 timmar på en akutmottagning, uppvisar en ökad risk för trycksår i upp till en vecka 

efter att de varit på akutmottagningen. Genom att den äldre patienten vid ankomst 

erhåller en säng istället för en hård brits kan risken för trycksår minska (Han et al., 

2020).  
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Patientens upplevelse av delaktighet 

Att patienten själv är delaktig i sin egen vård är en viktig del för att omvårdnaden i en 

akut vårdmiljö ska ses som hälsofrämjande. Majoriteten av akutmottagningens patienter 

har ett stort behov av att vara delaktiga och involverade i vårdprocessen, studier pekar 

dock på att detta ofta brister på akutmottagningen. Konsekvenserna av minskad 

patientdelaktighet blir att patienten upplever sig förminskad och åsidosatt. De patienter 

som inte klassats som högt prioriterade relaterat till medicinsk allvarlighetsgrad 

upplever en avsaknad av vård, något som har en negativ inverkan på den personliga 

integriteten. När patienten vid upprepade tillfällen försöker få till en delaktighet men 

ständigt ignoreras uppstår känslor av frustration och stundtals även aggressivitet (Frank, 

Asp & Dahlberg, 2009; Nyström et al., 2003). 

Majoriteten av patienterna upplever en tröst och trygghet bara av att de kommit till 

akutmottagningen och för att den känslan ska genomsyra hela vistelsetiden krävs att de 

bemöts på ett värdigt sätt. Patienterna anser att det är sjukvårdspersonalens ansvar att 

öppna upp för en vårdrelation. Genom att sjuksköterskan är lyhörd, lättillgänglig samt 

uppvisar en förståelse för patientens oro ökar patientens känsla för delaktighet. Detta är 

inte något som behöver ta lång tid utan patienterna önskar bara få bekräftelse och 

information kring det som är viktigt att veta för stunden (Frank et al., 2009; Nyström et 

al., 2003). 

Många patienter upplever sjuksköterskans kommunikation som bristfällig i samband 

med besöket på akutmottagningen. Sjuksköterskorna upplevs ofta vara mer intresserade 

av medicintekniska uppgifter som kontroller och provtagning än att prata med sina 

patienter. När ett samtal väl uppstår präglas det därför ofta av just medicinska termer 

och inte av det personliga och unika som patienten önskar för att känna sig sedd. Detta 

gör att patienten återigen upplever sig som obetydlig som person (Frank et al., 2009; 

Nyström et al., 2003). Andersson, Frank, Willman, Sandman och Hansebo (2015) 

menar att flera patienter upplever en avsaknad av delaktighet. Patienterna anser att de 

blir dåligt bemötta, inte får rätt information gällande planerad behandling eller att det 

inte tas någon hänsyn till deras egna önskemål kring denna. De känner sig kränkta och 

förbisedda, sårbara och utelämnade, något som skulle kunna undvikas med hjälp av 

delaktighet. Många upplever att personalen är nonchalanta och inte vill lyssna på 

patientens berättelse. Vårdpersonal är oftast väl insatta och medvetna om deras 

skyldighet att informera och inkludera patienterna. Trots detta är kommunikationen och 

informationen till patienterna otydlig eller helt obefintlig. Detta är något som leder till 

felaktig eller utebliven vård och i förlängningen leder till vårdskador (Andersson et al., 

2015). 

Kommunikation 

Kommunikation är ett centralt begrepp inom vården. Ordet kommunikation härstammar 

från det latinska ordet communicare och communis som betyder “att göra gemensamt” 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2008). Sedan länge har det varit känt att brister i 

kommunikation är relaterade till de misstag som sker i vården. Inom hälso- och sjukvård 

är arbetsmiljön ofta stressig. Att kunna kommunicera i akuta situationer är viktigt då 

mycket information ska lämnas och tas emot på ett korrekt sätt. Lika viktigt är det att 

kommunikationen fungerar även då det inte sker i akuta situationer till exempel vid 

överrapporteringar i samband med byte av vårdavdelning eller vårdgivare och vid 

skiftbyten (Wallin & Thor, 2008). 
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Enligt Hitchcock et al. (2014) kan kommunikation vara både verbal och icke-verbal. 

Med detta menas att kommunikationen ständigt pågår via till exempel kroppsspråket, 

trots att ingenting uttalas med ord. Den icke-verbala kommunikationen är mycket svår 

att styra över och därför svår att dölja. Det vanligaste, och mest optimala, är när 

kommunikationen är en tvåvägsprocess där både mottagare och sändare deltar aktivt 

och utbyter tankar och åsikter. I samband med informationsöverföring och 

överrapportering inom vården är ofta kommunikationen mer enkelriktad där endast 

sändaren överför information till en mottagare (Hitchcock et al., 2014). 

Under 1940-talet fick Claude Shannon och Warren Weaver, två ingenjörer, i uppdrag att 

undersöka varför budskap missuppfattades eller föll bort inom den amerikanska armén. 

I samband med arbetet upptäckte de att det sällan var den tekniska utrustningen som var 

orsaken till brister i kommunikationen, något som tidigare tagits för givet. Det visade 

sig istället oftast vara den mänskliga faktorn som var orsak till missförstånden. Genom 

ett antal matematiska beräkningar upptäcktes bland annat att beroende på om 

informationen var muntlig eller skriftlig eller om kommunikationen utsatts för något 

brus kunde budskapet påverkas negativt. Genom ett gemensamt språk med 

gemensamma begrepp var det lättare att förstå varandra och risken för missförstånd hos 

mottagaren reducerades kraftigt (Heide et al., 2008). Dessa upptäckter resulterade i den 

första kommunikationsmodellen, en linjär modell bestående av en sändare, ett budskap 

och en mottagare där kommunikationen tar den kortaste vägen mellan dessa 

komponenter (Shannon & Weaver, 1949). Sändare-mottagare-modellen har fått mycket 

kritik då den idag ses som föråldrad, saknar möjlighet till återkoppling och att den ger 

sken av att kommunikation skulle vara något enkelt. Trots det är det utifrån den 

modellen de flesta andra modeller för kommunikation som används idag har sitt 

ursprung (Heide et al., 2008). 

Effektiv kommunikation inträffar om både avsändaren och mottagaren uppnår en delad 

förståelse och uppfattar innehållet i det som sägs på samma sätt. Detta kräver att 

avsändaren är tydlig och att mottagaren är fokuserad och har ett aktivt lyssnande (The 

Joint Commission, 2017). Genom att lyssna aktivt på personen som har något att berätta 

ges en känsla av gemenskap och tillhörighet. Lyssnandet är ett sätt att plocka bort sina 

egna förutfattade meningar och ta till sig det någon annan har att säga. Lyssnandet visar 

på respekt för och bekräftelse av någons berättelse (Koskinen, 2011). 

Kommunikationsverktyg för överrapportering 

Att använda ett strukturerat sätt i samband med kommunikation är enligt Sveriges 

kommuner och regioner [SKR] (2020) en nyckelfaktor för att reducera misstag. 

Verktyget som SKR (2020) rekommenderar är SBAR, där personal rapporterar utifrån 

gällande Situation, Bakgrund, Aktuellt hälsotillstånd och Rekommendationer. SBAR är 

ett strukturerat kommunikationsverktyg som tillåter informationen att bli förpackad i ett 

förväntat och accepterat format, som är precist, relevant och inramat på ett tydligt sätt 

för mottagaren av informationen (SKR, 2020). Modellen för SBAR utvecklades inom 

den amerikanska flottan och användes i samband med rapporter mellan personal på u-

båtar. Under 1990-talet anpassades verktyget för att kunna möta sjukvårdens krav på 

rapporteringar och kommunikation. Modellen har fått stor spridning då den är 

lättillgänglig och samtidigt är enkel att anpassa utifrån lokala förhållanden (Heinrichs, 

Bauman & Dev, 2012). 
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Det finns flera olika kommunikationsverktyg. ISBAR är en modell som utgår från 

SBAR, men har även med bokstaven ”I” som står för ”identifikation av patienten”. 

Detta för att poängtera vikten av att även den informationen inkluderas vid 

överrapportering (Center for Health Communication, 2010). Marmor och Li (2017) 

skriver i sin studie om fördelarna med ISBAR i samband med arbetet kring ökad 

patientsäkerhet och samtidigt få en ökad upplevelse av delaktighet hos patienterna i 

samband med bedsiderapportering på vårdavdelning. 

MIST (Mechanism, Injuries, Signs och Treatment) är ett annat kommunikationsverktyg 

som härstammar från Storbritannien. Modellen har använts som grund för efterföljaren 

deMIST där ”de” står för ”demografisk information”, det vill säga patientens 

socioekonomiska bakgrund. IMIST-AMBO är en modell framtagen i Australien som 

bygger på MIST, men är mer utförlig. Den första delen IMIST (Identification, 

Mechanism/Medical complaint, Injuries/Information relative to the complaint, Signs 

and Treatment/Trends) förmedlar den information som har högst prioritering gällande 

rapportering av en patients tillstånd. AMBO (Allergies, Medication, Background 

history, Other information) förmedlar en mer detaljerad information som är av vikt att 

förmedla när och om patientens tillstånd inte är livshotande. Tankstrecket mellan de 

båda delarna är tänkt som en paus för eventuella frågor, men även för att ge tid till 

förtydligande eller en så kallad closed-loop. Med closed-loop menas att mottagaren 

återupprepar det som sagts, som ett kvitto på att informationen mottagits på korrekt sätt, 

vilket sändaren sedan i sin tur bekräftar (Center for Health Communication, 2010). 

Överrapportering av patientinformation 

En definition av begreppet överrapportering är att lämna över information och ansvar 

gällande en patient från en sjuksköterska till en annan, alternativt till en annan 

vårdinstans (Drach-Zahavy, Goldblatt & Maizel, 2015). Informationen som 

vidarebefordras ska vara kortfattad men ändå detaljerad och innefatta samtliga relevanta 

uppgifter kring patientens nuvarande status och tidigare sjukdomshistoria (Drach-

Zahavy et al., 2015; IVO, 2014; Sexton et al., 2004). Överrapporteringar kan ske på 

flera olika sätt och vid olika tillfällen, oftast i samband med skiftbyte eller 

överflyttningar mellan olika vårdgivare eller vårdavdelningar. Det är sällan dessa 

överrapporteringar går att planera i förväg eller kan ske ostört, något som ställer höga 

krav på inblandad vårdpersonal. Enligt Sexton et al. (2004) används fyra olika typer av 

modeller i samband med överrapportering. Dessa modeller är muntlig rapport, skriftlig 

rapport, även kallad läsande rapport, bedsiderapport och inspelad rapport, även kallad 

lyssnande rapport. Vilken typ av modell som används beror på typ av situation och 

utifrån den tradition som finns på arbetsplatsen (Holly & Poletick, 2013; Sexton et al., 

2004). Enligt Drach-Zahavy et al. (2015) finns det dock ingen modell som fungerar vid 

precis alla typer av överrapporteringar. 

En muntlig rapport är den som sker muntligt, antingen via telefon eller direkt, öga mot 

öga. Den här typen av rapport används till exempel när en patient ska lämnas över till 

ett annat sjukhus eller till en annan vårdavdelning. I samband med den här typen av 

överrapportering är inte patienten närvarande (Anderson & Mangino, 2006). Muntlig 

rapport är även den mest förekommande i samband med överrapportering mellan den 

prehospitala- och den intrahospitala vården (Pothier, Monteiro, Mooktiar & Shaw, 

2005). Det är den muntliga överrapporteringen som detta arbete kommer att fokusera 

på. 
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En annan typ av muntlig rapport är bedsiderapportering, en modell för överrapportering 

där även patienten är närvarande. Fördelen med det är att patienten själv kan uppdatera 

vårdpersonalen kring sin egen situation och direkt invända om någon information skulle 

vara felaktig. En utmaning med bedsiderapportering är att sekretessen lätt äventyras då 

det ofta är flera patienter på samma sal (Anderson & Mangino, 2006). En skriftlig 

rapport betyder att ansvarig personal på den övertagande enheten läser sig till fakta via 

det som dokumenterats i patientens journal. Detta är vanligt i samband med skiftbyten 

på till exempel en vårdavdelning (Pothier et al., 2005). 

Bhabra, Mackeith, Montero och Pothier (2007) observerade fem stycken 

överrapporteringar på vårdavdelning som utfördes med olika typer av metoder och 

skillnaderna var stora då studien visar på ett stort behov av struktur. En studie av 

Dyrholm Siemensen et al. (2012) visar att i samband med överrapportering av patient på 

vårdavdelning ökar patientsäkerheten om miljön där rapporten sker är lugn och när 

rapporten sker på ett strukturerat sätt. Är miljön lugn minskar stressen hos personalen 

och risken att viktig information glöms bort eller feltolkas minimeras. När personalen 

inte är stressad kan den mottagande sjuksköterskan lyssna aktivt och i samband med 

detta ta till sig den information som ges. Uppvisar dessutom överlämnande och 

mottagande sjuksköterska att de har en god relation och behandlar varandra med respekt 

känner patienten sig trygg och kvaliteten på vårdtillfället ökar och vårdskador minskar. 

Det mest optimala, i samband med rapportering till vårdavdelning, är att rapportera öga 

mot öga istället för via telefon. När två personer som samtalar ser varandra i ögonen 

ökar närvaron och därmed även det aktiva lyssnandet (Dyrholm Siemensen et al., 2012). 

Patientens upplevelse av överrapportering 

Flera patienter upplever att de blir mer delaktiga i vården i samband med en mer 

inkluderande överrapportering som bedsiderapportering, där de själva kan bidra med 

information. Känslan av att vara en del av vårdteamet och att de som individer och deras 

åsikter är det viktiga stärks i och med detta (Bradley & Mott, 2014; Drach-Zahavy & 

Shilman, 2014). Det finns en önskan från patienten att själv få delge sin historia 

gällande tidigare sjukdomar och att få ha synpunkter gällande omvårdnad och 

behandling (Lu, Kerr & McKinlay 2014), något som stärker känslan att i första hand 

vara en individ och i andra hand patient (Drach-Zahavy & Shilman, 2014). I samband 

med delaktigheten vid överrapportering får patienten möjlighet att lära känna och få ett 

ansikte på den sjuksköterska som ska ansvara för deras omvårdnad på 

akutmottagningen, något som upplevs som en trygghet. Många patienter upplever det 

positivt att direkt kunna bekräfta uppgifter eller säga ifrån om något inte stämmer i 

samband med överrapporteringen (Bradley & Mott, 2014). Vissa patienter upplever en 

oro och obekväm känsla över att andra personer i närheten ska höra samtalet. Trots detta 

anser majoriteten att känslan av delaktighet är viktigare än oron över att någon obehörig 

ska överhöra samtalet (Lu et al., 2014). 

Teoretisk referensram 

I denna litteraturstudie har författarna valt att använda Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori från 1971 som teoretisk referensram. Teorin kommer ligga till grund 

för resultatdiskussionen. 
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Kommunikation är en gemensam process som innefattar att observera, utbyta tankar, 

känslor och förhållningssätt. Kommunikation behöver enligt Travelbee (1971) en 

sändare, en mottagare och ett meddelande. Båda parter behöver förstå meddelandet för 

att det ska bli en effektiv kommunikation. Sjuksköterskan behöver ständigt använda sig 

av detta i sitt yrke, oavsett om hen möter patienter, närstående, kollegor eller andra 

yrkeskategorier. Det är viktigt att sjuksköterskan ständigt står öppen och mottaglig för 

detta. Travelbee (1971) menar att kommunikationen mellan två olika individer påverkar 

omvårdnaden av patienten och att det är viktigt att bemötandet sker utifrån att de 

involverade är unika individer och inte sina roller. Vidare menar Travelbee (1971) att 

det är vanligt med fördomar från tidigare möten i likvärdiga situationer. För att mötet 

ska leda till något gott är det viktigt att detta sker förutsättningslöst med eftersträvan att 

se till den unika person som finns bakom rollen av till exempel kollega eller patient 

(Travelbee, 1971).  

Kommunikation är både verbal och icke verbal. Där den verbala kommunikationen 

består av det som uttalas i tal eller i skriven text medan den icke verbala 

kommunikationen är den som sker med hjälp av kroppsspråk eller minspel. Den pågår 

ständigt och är svår att dölja (Travelbee, 1971). 

Den kommunikativa interaktionen består av fem faser. Den första fasen innefattar de 

förväntningar personerna har på varandra, hur de iakttar och påverkar varandra. Den 

andra fasen innefattar hur personerna respekterar varandras personligheter. Den tredje 

fasen innefattar den empati personerna har för varandra och den respekt som finns inför 

varandras känslor och tankar. För att kunna känna empati krävs att sjuksköterskan 

besitter en kunskap och erfarenhet som bottnar sig i tidigare upplevda situationer. Under 

den tredje fasen kan personerna uppleva en samhörighet trots att de inte känner 

varandra. Den fjärde fasen innefattar sympatin och att personerna kommer varandra 

nära genom att dela tankar, känslor med varandra. Under den femte och sista fasen delar 

personerna med sig av sina upplevelser vilket leder till en gemensam förståelse för 

varandra och en närmare förbindelse (Travelbee, 1971). 

Enligt Travelbee (1971) är reflektion och återkoppling viktigt i samband med 

kommunikation. När ett meddelande upprepas av mottagaren får sändaren en 

bekräftelse på att informationen nått fram och att den förståtts på rätt sätt. 

Problemformulering 

Kommunikation är en viktig del av sjuksköterskans arbete och enligt gällande 

lagstiftningar, ska detta ske på ett sätt som främjar en god och säker vård. I samband 

med överrapportering av en patient ska viktig och korrekt information gällande 

patientens aktuella tillstånd föras vidare på ett koncist sätt, detta är något som ställer 

höga krav på både rapporterande och mottagande sjuksköterska. När en patient anländer 

med ambulans är den prehospitala rapporten emellanåt den enda information som 

sjuksköterskan får gällande patientens tillstånd.  

Årligen drabbas många patienter av vårdskador som främst kan härledas till bristande 

kommunikation. Detta är något som förutom ett onödigt lidande för patienten även 

kostar skattebetalarna stora summor pengar. Därför är det av stor vikt att undersöka 

vilka faktorer som har betydelse för en säker överrapportering. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer av betydelse för säker överrapportering av patienter som 

anländer till akutmottagningen med ambulans. 

METOD 

Val av metod 

Detta arbete utfördes som en litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2016) beskriver en 

litteraturstudie kunskapsläget, just nu. Genom att systematiskt söka och sammanställa 

forskning som svarar på arbetets syfte kan nya slutsatser dras och ämnet få nya 

perspektiv, dessutom kan nya områden som är i behov av mer forskning identifieras. 

Kristensson (2014) skriver att en litteraturstudie, som är en sammanställning av den 

senaste vetenskapliga kunskapen inom aktuellt område, kan ligga till grund för nya 

arbetssätt och riktlinjer på arbetsplatsen då evidens är A och O inom hälso- och 

sjukvård. En litteraturstudie präglas av ett organiserat arbete där alla steg i processen 

redovisas grundligt (Polit & Beck, 2016).  

Arbetsprocessen till det här arbetet baserades på Polit och Becks (2016) niostegsmodell, 

se figur 1. 

 

Figur 1. Fritt översatt från Polit och Beck (2016). 
 

Urval 

Artiklarna till resultatet skulle i enlighet med Polit och Beck (2016) vara 

originalartiklar, peer-reviewed, detta som en kvalitetsstämpel på att utomstående, väl 

insatta personer inom området, granskat gällande artikel. I artiklarna som valdes ut till 

arbetets resultat skulle det finnas ett tydligt syfte som resultatet sedan svarade på. 

Metoden skulle vara väl beskriven, så att det tydligt gick att följa hur studien utförts och 
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att urvalet av deltagare stämde överens med vad som avsågs att undersöka. Likaså 

granskades hur många deltagare som ingått i studien, både vid observationer och 

enkäter, för att resultatet skulle vara tillräckligt stort för att kunna besvara 

frågeställningen. I inkluderingen av artiklar ingick även att granska diskussionen av 

både resultat och metod, för att på så sätt förvissa sig om att forskarna kan ha ett kritiskt 

förhållningssätt till sin egen forskning, vilket ger en högre tillförlitlighet till studien som 

artikeln grundar sig på. Detta i enlighet med Polit och Beck (2016). 

För att finna de artiklar som är relevanta för sin studie är ett hjälpmedel enligt Polit och 

Beck (2016) ett mall-liknande schema, PICO. P står för population eller patient (vem), I 

står för intervention (vad), C för comparison (kontrollgrupp) och O som står för 

outcome (resultat/ utfall). Polit och Beck (2016) skriver dock att C, kontrollgruppen, 

inte alltid är aktuell i forskningen utan som namnet säger, endast då det avses att 

jämföra grupper. 

Således var detta modellen som författarna till denna litteraturstudie hade som 

utgångspunkt, inför granskningen av relevanta artiklar till aktuellt arbete. Svarade den 

funna artikeln mot ”frågorna” i PICO-mallen mot vårt syfte? Ovan beskrivna modell har 

använts som stöd och inspiration för författarna till denna litteraturstudie genom att ge 

en struktur i sökandet efter relevanta artiklar.  

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara originalartiklar och peer-reviewed, detta i enlighet med Polit och 

Beck (2016). Inkluderade artiklar skulle svara på detta arbetets syfte och vara 

tillgängliga i fulltext via internet. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska och vara publicerade under 2000-talet. Ingen avgränsning beträffande typ av 

studiedesign gjordes, då författarna till detta arbete ansåg att såväl kvantitativa som 

kvalitativa studier kunde bidra med värdefull information. Artiklarna till detta arbete 

skulle beröra vuxna patienter som anlände till akutmottagningen med ambulans. 

Exklusionskriterier 

I enlighet med Polit och Beck (2016) exkluderades artiklar av designen review och 

artiklar som inte var primärkällor. Artiklar som inte överensstämde med syftet valdes 

bort men redovisades i sökhistoriken (Tabell 1 och 2). Även artiklar som beskrev 

överrapporteringar mellan andra kontexter, som till exempel vårdavdelning eller 

intensivvårdsavdelning exkluderades. 

Datainsamling 

Artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL, då Polit och Beck (2016) 

menar att dessa databaser är mest relevanta för att söka forskning som rör omvårdnad. 

MeSH-termer (Medical Subject Headings) är begrepp som täcker in flera olika ord inom 

samma område och som används för att begränsa resultatet i samband med sökningar 

efter artiklar (Polit & Beck, 2016). Ett primärt begrepp för syftet till detta arbete var 

överrapportering/handover/handoff, detta saknas dock som MeSH-term och har därför 

sökts som fritext. Övriga sökord/MeSH-termer som användes var ”nurse”, ”ambulance”, 
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”emergency department”, ”patient safety” och “communication”. Motsvarande begrepp 

i databasen CINAHL benämns där som “headings”. 

Samtliga sökord trunkerades och kombinerades med AND eller OR, även kallat 

booleska termer, något som Polit och Beck (2016) menar görs för att få ut ett optimalt 

resultat av sökningarna. Litteratursökningarna redovisas i tabell 1 och tabell 2. Efter 

justering av sökord, för att på så sätt få så likvärdiga sökord i båda databaserna, gjordes 

en ny sökning i databasen CINAHL. Vissa av dessa artiklar visade sig vara dubbletter 

därav har inte samtliga artiklar i varje sökning tagits med. Datainsamling skedde även 

med hjälp av manuell sökning där tre artiklar hittades via referenslistor och “similar 

articles”. Dessa fyra artiklar var Bruce och Suserud (2005), Jenkin, Abelson-Mitchell 

och Cooper (2007), Talbot och Bleetman (2007) och Yong, Dent och Weiland (2008). 

Dessa artiklar finns inte redovisade i tabellerna nedan.  

Först studerades artikelns titel, i samband med det gjordes den första sållningen. De 

artiklar som hade en titel som ansågs vara relevant för syftet granskades även utifrån 

abstract - sållning nummer två. De artiklar som efter genomgång av titel och abstract 

ansågs vara relevanta till detta arbete lästes nu i sin helhet av båda författarna. Efter 

detta sista steg återstod 15 artiklar som valdes att inkluderas i analysarbetet och till 

resultatet.  

Då sökningar genomförts enligt ovan beskrivna mönster, började granskningen om 

artikeln skulle inkluderas eller exkluderas till aktuell litteraturstudie. Författarna tittade 

först så att artikeln beskrev den målgrupp som var av intresse. I flera artiklar som 

exkluderades var målgruppen en annan, det var ofta beskrivet om överrapporteringar 

mellan akutmottagning och vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning. Dessa 

exkluderades då artiklarna var riktade mot en annan målgrupp än den som söktes, 

ambulans- och akutmottagningens personal. I denna litteraturstudie har det tagits med 

både artiklar där avsikten har varit att studera ett sätt att rapportera för att sedan jämföra 

hur personalen utför sin rapport, eller tagit emot, efter utbildning eller införande av 

riktlinjer. Även studier som inte jämfört har tagits med då dessa har observerat 

situationer eller grundades på intervjuer. Efter detta sista steg återstod 15 artiklar som 

valdes att inkluderas i analysarbetet och till resultatet. 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökning i CINAHL Complete.  

Kriterier: ”Full text, 2005-2019, English”.   
 

Datum Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt  

Lästa 

artiklar  

Valda 

artiklar  

2020-

02-25 

nurse AND ambulance 

AND handover AND 

emergency 

9 8 4 1 

2020-

02-25 

handover AND ambulance 

AND emergency AND 

patient safety  
 

22 12 2 2 

2020-

02-25 

handover AND emergency  118 38 19 2 



 

 

 13 

 

Totalt 149 58 25 5 

Tabell 2. Redovisning av artikelsökning i PubMed.  

Kriterier: ”Full text, 2005-2019, English”  

 

Datum Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt  

Lästa 

artiklar  

Valda 

artiklar  

2019-

11-08 

“safe handover” AND 

ambulance AND “emergency 

department” 

23 16 8 2 

2019-

11-09 

handover AND ambulance 

AND emergency AND “patient 

safety” AND communication 

11 5 4 3 

2019-

11-09 

nurse AND ambulance AND 

handover AND emergency 

 

26 5 3 1 

 

Totalt 60 26 15 6 

Databearbetning och analys 

Enligt Polit och Beck (2016) ska en dataanalys bidra med att studier tolkas, struktureras, 

organiseras och analyseras. Analysarbetet skedde med stöd av den niostegsmodell som 

Polit & Beck (2016) presenterar, se figur 1. 

Evidence-Based Practice, EBP, definieras enligt Polit och Beck (2016) som ”integration 

av bästa forskning med klinisk expertis och patientvärden”. För att kunna använda sina 

resultat måste forskaren kunna visa på att integrationen av dennes forskningsresultat 

kommer just från den bästa forskningen. I en allmän litteraturstudie analyseras resultat 

från ett flertal vetenskapliga artiklar, meningsbärande enheter, som svarar på 

litteraturstudiens syfte, identifieras för att bilda kategorier och teman. Vidare 

sammanställs detta och leder till ny kunskap. Således har en textanalys utförts (Polit & 

Beck, 2016). 

De 15 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga A och bilaga B. För att inkluderas 

i studien begränsades artiklarnas publiceringsår till 2005. Därefter fördes artiklarna in i 

en artikelmatris (se bilaga C) för att där på ett överskådligt sätt presentera respektive 

artikels syfte, resultat och kvalitetsklassning. Efter att artiklarna kvalitetsgranskats 

utifrån bilaga A påbörjades arbetet med att analysera de olika artiklarnas resultat. 

Analysen utfördes enligt Polit och Beck (2016). Samtliga artiklar lästes återigen 

individuellt av båda författarna till detta arbete. Artiklarna kodades med nummer 1-15. 

Relevanta meningar, meningsenheter, som svarade på detta arbetes syfte markerades 

med färg och kodades med respektive artikels nummer för att inte blandas ihop. Enligt 
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Polit och Beck (2016) är det viktigt att meningarna är hanterbara i storlek. De får inte 

vara för stora eller för små då det kan vara svårt att utläsa innebörden i dessa. 

Meningsenheterna översattes därefter till svenska och kondenserades för att göra dem 

mer lätthanterliga men ändå kunna behålla kärnan i budskapet. 

Dessa kondenserade meningsenheter jämfördes sedan gemensamt av bägge författarna 

till detta arbete, i enlighet med Polit och Beck (2016). Gemensamt noterade författarna 

likheter och skillnader och åtta kategorier tog form. Kategorierna diskuterades och 

resulterade därefter i fyra övergripande teman. Polit och Beck (2016) menar att genom 

att växla fokus mellan delar och helheter under analysprocessen behålls det centrala och 

mest relevanta från originaltexten. 

De kategorier och teman som författarna enades om presenteras i tabell 3 under 

resultatavsnittet. 

Forskningsetiska överväganden 

En förutsättning för vetenskapligt bra forskning, enligt Helgesson (2006), är att den är 

objektiv. Forskningen ska vara fri från förutfattade meningar för att på så vis kunna 

beskriva verkligheten rättvist, opartiskt och korrekt. Detta är således ett krav som ska 

finnas på forskningen. Vidare ska forskningen även vara etiskt motiverad. Det ska 

finnas ett tydligt motiv till varför forskningen utförs och vad forskningen bidrar till 

(Helgesson, 2006; Polit & Beck, 2016). I den aktuella litteraturstudien har ovanstående 

försökts uppnås genom att författarna, oberoende av varandra, granskat artiklarna, som 

ligger till grund för vårt resultat. För att på så vis nå upp till Helgessons (2006) mål för 

rättvist, opartisk och korrekt bedömning vilket leder oss fram till resultatet. 

Enligt Polit och Beck (2016) måste en studie vara godkänd via en etisk kommitté innan 

arbetet med den får starta. I samband med en sådan granskning bedöms etiska principer 

utifrån autonomiprincipen, godhetsprincipen, inte-skada-principen och 

rättviseprincipen. Deltagarna ska inte ha utsatts för fysiskt eller psykiskt lidande, 

fördelarna med studien ska överväga de eventuella risker som deltagarna exponerats 

inför, deltagarna ska dessutom ha gett samtycke om att frivilligt delta. 

Studierna som ingår i denna litteraturöversikt har genomgått noggranna etiska 

överväganden eller fått tillstånd att genomföras av en etisk kommitté. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016) presenteras samtliga resultat som framkommit under 

arbetets gång, oavsett om de stödjer författarnas egna uppfattningar eller inte. 

Författarna till denna litteraturstudie har redovisat och refererat till samtliga artiklar som 

valts att inkluderas i studien (Forsberg & Wengström, 2016).  

Författarna till denna litteraturstudie har undvikit att fabricera och plagiera, detta för att 

i enlighet med Vetenskapsrådet (2020) värna om god forskningsed. Enligt 

Vetenskapsrådet (2020) innebär fabricering att ett resultat som inte finns diktas ihop för 

att få en bättre utgång. Plagiering innebär att forskaren kopierar och presenterar någon 

annans forskning under sitt eget namn. Författarna till denna litteraturstudie har refererat 

i enlighet med det resultat författarna till originalartiklarnas presenterat, även detta i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2020). 
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RESULTAT 

Efter att granskningar genomförts av de artiklar som återfinns i matrisen (bilaga C) 

framkom fyra olika teman; struktur, erfarenhet, arbetsmiljö och samarbete. Genom 

dessa teman kunde faktorer som har betydelse för en patientsäker överrapportering 

mellan ambulanssjukvård och akutmottagning identifieras. 

Tabell 3. Kategorier och teman 

 

Kategorier Teman 

Informationsinnehåll  

 Struktur 

 
Verktyg för överrapportering 

Utbildning  

Erfarenhet 

Yrkeslivserfarenhet 

Arbetsbelastning  

Arbetsmiljö 

 
Avbrott 

Bemötande  

Samarbete 

 
Aktivt lyssnande 

 

 

Struktur 

Informationsinnehåll 

När sjuksköterskan på akuten inte hade möjlighet att kommunicera med patienten, till 

exempel i samband med demenssjukdom, medvetandesänkning eller vid andra 

språkförbistringar var det extra viktigt att uppmärksamma ambulanspersonalens rapport. 

Förutom de mätbara värden som vitalparametrar var de observationer som 

ambulanspersonalen noterat den enda information som fanns att tillgå gällande patienten 

(Bruce & Suserud, 2005). Det skiljde sig mellan akutsjuksköterskans och 

ambulanssjuksköterskans uppfattning av vad som ansågs vara viktig information i 

samband med överrapportering. Ambulansens personal såg en vikt i att rapportera hur 

hemsituationen såg ut, den mer erfarne personalen från ambulansen lade till exempel 
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märke till om post låg kvar innanför dörren och hur länge den legat, detta gav en vink 

om hur länge patienten hade varit försämrad (Bruce & Suserud, 2005; Owen, 

Hemmings & Brown, 2009). Uppfattningen hos flertalet ambulanssjuksköterskor var att 

akutmottagningens personal inte var intresserad av den typen av information i samband 

med mottagandet av en kritiskt sjuk patient, utan endast fokuserade på patientens vitala 

funktioner. Sjuksköterskorna på akuten ansåg att det var viktigt att få information om 

påbörjad behandling och dess effekt samt information gällande hemmiljön vid de 

tillfällen patienten inte ansågs vara kritiskt sjuk (Bruce & Suserud, 2005; Evans et al., 

2010a; Sanjuan-Quiles et al., 2019; Yong, Dent & Weiland, 2008). Mottagande 

sjuksköterska på akutmottagningen upplevde en oro när inte rapporten gällande 

patienten var fullständig, då detta kunde ha en negativ påverkan på patientens 

efterföljande vård (Bost, Crilly, Wallis, Patterson & Chaboyer, 2012; Dojmi Di Delupis 

et al., 2014). 

Flera studier visade att många skador och symtom hos patienten som delgavs i samband 

med överrapporteringen till akutmottagningen inte dokumenterades alls eller 

dokumenterades fel i patientens journal. Detta var något som pekade på stora brister i 

strukturen i samband med överrapporteringar (Dojmi Di Lupis et al., 2014; Evans et al., 

2010a; Iedema et al., 2012; Yong et al., 2008). En studie visade att endast två 

tredjedelar av den information som förmedlades i samband med överrapportering 

gällande symtom och vitalparametrar dokumenterades. Detta kunde härledas till att 

personalen på akuten utförde egna mätningar av vitalparametrar och att det var dessa 

mätningar som personalen på akuten såg som tillförlitliga. Detta kunde ses som en stor 

risk då det i dessa fall saknades ett utgångsvärde gällande patientens cirkulatoriska och 

respiratoriska status och tidiga tecken på försämring var därför svårare att identifiera. I 

samband med normala fynd var avsaknaden av dokumentation ännu större (Evans et al., 

2010b).  

I en studie uppgav 67 procent av sjuksköterskorna att viktig information gällande 

patienter saknades i samband med den muntliga överrapporteringen (Yong et al., 2008). 

Den information som rapporterades vid minst antal tillfällen var vilken behandling 

patienten fått prehospitalt och dess effekt, tidigare sjukdomshistoria, vilka läkemedel 

patienten använde och patientens sociala situation (Dojmi Di Lupis et al., 2014; Dojmi 

Di Delupis, Mancini, di Nota & Pisanelli, 2015; Evans et al., 2010b; Iedema et al., 

2012; Sanjuan-Quiles et al., 2019). Flera studier visade att även kända allergier hos 

patienten var något som frekvent uteslöts ur rapporten. Detta sågs som mycket 

alarmerande då eventuell medicinsk behandling på akutmottagningen kunde medföra att 

patienten drabbades av anafylaktisk reaktion (Dojmi Di Lupis et al., 2014; Evans et al., 

2010b; Fahim Yegane, Shahrami, Hatamabadi & Hosseini-Zijoud, 2017; Sanjuan-

Quiles et al., 2019; Sujan et al., 2015; Yong et al., 2008). 

Verktyg för överrapportering 

I samband med kontroller av avvikelserapporteringar bekräftades det att det brast i 

patientsäkerheten. Detta var något som kunde härledas till kommunikationen under 

överrapporteringen (Bost et al., 2012; Dojmi Di Delupis et al., 2015; Iedema et al., 

2012; Owen et al., 2009). När samtliga inblandade parter förstod och använde sig av 

terminologin rådande inom ämnet akutsjukvård minskade risken för missförstånd 

(Evans et al., 2010a; Hovenkamp et al., 2018; Iedema et al., 2012; Owen et al., 2009; 

Sanjuan-Quiles et al., 2019). 
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Ett flertal artiklar belyste vikten av en tydlig struktur gällande kommunikationen vid 

överrapportering mellan ambulans och akutmottagning. Den viktigaste och mest 

aktuella informationen behövde komma fram först (Bruce & Suserud, 2005; Jenkin et 

al., 2007; Talbot & Bleetman, 2007; Yong et al., 2008). 

Ambulansens personal ansåg att det ofta var svårt att veta vem de skulle ge rapport till 

och vilken yrkeskategori personen tillhörde. På deras ”hem-akut” var personalen känd 

men vid avlämning på annan akutmottagning blev det problematiskt. Detta kunde lätt 

avhjälpas med namnskyltar i olika färger för olika yrkeskategorier eller en tydlighet i 

vem som skulle ansvara för patienten. Patientsäkerheten ökade när den sjuksköterska på 

akutmottagningen som skulle ansvara för patienten tog rapporten direkt. Detta 

minimerade upprepningar och minskade risken för att information föll bort (Jenkin et 

al., 2007; Sanjuan-Quiles et al., 2019). 

Endast hälften av personalen på akutmottagningen använde sig av ambulanspersonalens 

skriftliga dokumentation i samband med den fortlöpande behandlingen och 

handläggningen av patienten (Yong et al., 2008). Detta berodde på att 

akutmottagningens personal inte fick tillgång till ambulanspersonalens dokumenterade 

information angående patienten förrän en tid efter den muntliga rapporten getts och då 

hade åtgärder och behandling oftast redan påbörjats (Evans et al., 2010b). 

Genom att kommunikationen skedde muntligt och öga mot öga och via ett strukturerat 

kommunikationsverktyg förblev informationen intakt och risken för förvanskning 

minskade kraftigt i samband med upprepningar (Bruce & Suserud, 2005; Evans et al., 

2010b; Fahim Yegane et al., 2017; Iedema et al., 2012; Owen et al., 2009).  

Iedema et al. (2012) har utfört en interventionsstudie kring rapporteringsverktyget 

IMIST-AMBO. I samband med detta sågs tydliga förbättringar gällande strukturen i 

samband med överrapporteringar. Andelen upprepad information minskade och 

akutmottagningens personal kunde lättare ta till sig och komma ihåg den givna 

informationen. I samband med användandet av rapporteringsverktyget ökade 

ögonkontakten under rapporteringstillfället vilket ledde till att mottagande sjuksköterska 

lyssnade mer aktivt och var mer fokuserad. Andelen ställda frågor ökade då strukturen i 

verktyget uppmuntrade och underlättade för detta, vilket minskade missförstånd. 

Protokollet i IMIST-AMBO innehöll en regel gällande ”hands off-eyes on” vilket 

innebar att mottagande sjuksköterska var tvungen att stanna upp med det hen höll på 

med och all uppmärksamhet riktades på överrapporteringen. Strukturen i verktyget 

bidrog till att all relevant information gällande patientens nuvarande och tidigare 

medicinska tillstånd berördes i samband med överrapporteringen vilket ledde till ökad 

patientsäkerhet (Iedema et al., 2012). 

Detta var något som bekräftades av Fahim Yegane et al. (2017) som studerat 

rapporteringar i samband med införandet av rapporteringsverktyget ISBAR. En 

rapportering utan struktur ledde stundtals till oenighet mellan de olika professionerna 

gällande patientens tillstånd. Användandet av rapporterings- och 

kommunikationsverktyget ökade även precisionen och kvaliteten gällande den 

information som förmedlades. Frekvensen av rapportering gällande patientens 

eventuella kända allergier ökade från noll procent till 65,3 procent. Även tiden för 

överrapportering minskade, vilket ledde till att patienten snabbare kom under 

behandling (Fahim Yegane et al., 2017). 
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Majoriteten av sjuksköterskorna på akutmottagningen och personalen som arbetade i 

ambulansen var eniga om att ett verktyg i samband med rapportering av kritiskt sjuk 

patient var av stor vikt för att komma ihåg och få med all viktig information (Bost et al., 

2012; Bruce & Suserud, 2005; Dojmi Di Lupis et al., 2014; Dojmi Di Lupis et al., 2015; 

Evans et al., 2010a; Evans et al., 2010b; Fahim Yegane et al., 2017; Hovenkamp et al., 

2018; Iedema et al., 2012; Owen et al., 2009; Sanjuan-Quiles et al., 2019; Sujan et al., 

2015; Yong et al., 2008).  

Erfarenhet 

Yrkeslivserfarenhet 

Både sjuksköterskan på akutmottagningen och ambulanssjuksköterskan ansåg att det var 

av stor vikt att överrapporteringen skedde kortfattat men ändå innehöll det som var 

relevant att känna till gällande patientens tillstånd och tidigare sjukdomshistoria. För att 

detta skulle vara möjligt krävdes att både den rapporterande och den mottagande 

sjuksköterskan hade kunskap och erfarenhet av olika akuta tillstånd men även av att ge 

och ta emot rapport (Evans et al., 2010a).  

Vid de tillfällen överrapporteringen skedde utan hjälp av ett kommunikationsverktyg 

rapporterades det som ambulanssjuksköterskan själv ansåg vara viktigt. För att rätt 

information skulle komma fram krävdes lång erfarenhet av ambulansyrket. Detta ställde 

även krav på den mottagande sjuksköterskan som genom yrkeslivserfarenhet lärt sig 

vilka frågor som eventuellt behövde ställas och vilka delar som saknades i rapporten 

(Bost et al., 2012; Yong et al., 2008). Ambulanspersonalen levererade ett antal 

pusselbitar eller ledtrådar till mottagande sjuksköterska på akutmottagningen för att hen 

därefter skulle kunna identifiera patientens besvär. Detta detektivarbete var något som 

krävde att sjuksköterskan hade lång erfarenhet från akutsjukvården (Bruce & Suserud, 

2005). När en sjuksköterska med mindre erfarenhet tog emot en rapport var hen mer 

fokuserad på att göra en egen bedömning av patientens tillstånd istället för att lyssna på 

ambulanspersonalens rapport. I och med detta var risken stor att viktig information 

gällande patientens tillstånd föll bort (Talbot & Bleetman, 2007). 

Utbildning 

Flera studier visade att det, på arbetsplatserna, saknades tid och utrymme för 

kommunikationsträning gällande överrapportering och att rapporten upplevdes mer 

träffsäker ju mer erfarenheten sjuksköterskan hade (Bost et al., 2012; Evans et al., 

2010a; Hovenkamp et al., 2018; Iedema et al., 2012; Owen et al., 2009; Sanjuan-Quiles 

et al., 2019; Yong et al., 2008). Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de lärt sig att 

lämna rapport genom att observera sina mer erfarna kollegor (Bost et al., 2012). Enligt 

Owen et al. (2009) var det av stor vikt att personal från ambulans och akutmottagningen 

tillsammans fick öva på detta genom scenarioövningar inriktade på kommunikation. I en 

studie visade det sig att 74 procent av deltagarna hade lärt sig hur en överrapportering 

skulle gå till genom att observera sina mer erfarna kollegor (Jenkin et al., 2007). 

Både sjuksköterskan på akutmottagningen och ambulanssjuksköterskan ansåg att det var 

av yttersta vikt att den som lämnade rapport gjorde detta på ett självsäkert sätt, då detta 

ingav förtroende, både för mottagande sjuksköterska och för patienten. Det uppstod ofta 
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misstro när rapporterande sjuksköterska tvekade och uppträdde osäkert. Detta var något 

som krävde träning och utbildning (Evans et al., 2010a). 

Arbetsmiljö 

Arbetsbelastning 

Många gånger fick personalen hoppa över matraster, något som påverkade arbetsmiljön 

negativt samt ledde till trötthet och utmattning. Tröttheten och bristen på energi i 

kombination med stress var en bidragande orsak till minskat fokus och information 

kring patientens tillstånd gick förlorad (Bost et al., 2012). 

Dessa avbrott var en huvudsaklig faktor som bidrog till en hotad patientsäkerhet i 

samband med den ökande risken för missförstånd. Bost et al. (2012), beskrev hur 

ambulanspersonalen kunde få stå på kö med patienterna kvar på ambulansbåren 

innanför entrédörren i väntan på att få lämna rapport till personalen på 

akutmottagningen. I de fall ambulanspersonalen skulle rapportera över till en 

sjuksköterska vars arbetsuppgift även var att triagera den patient som ambulansen anlänt 

med, var väntan också ofta lång då det var många som påkallade akutsjuksköterskans 

uppmärksamhet. Detta var något som fördröjde handläggningstiden och patienten fick 

vänta längre på att behandling påbörjades (Bost et al., 2012). Hovenkamp et al. (2018) 

beskrev att arbetsmiljön på akuten ledde till långa handläggningstider. 46,7 procent av 

de tillfrågade ambulanssjuksköterskorna trodde att arbetsförhållandena skulle bli bättre 

om väntetiden till att få rapportera över sin patient minskade.  

Desto sjukare patient, desto sämre blev rapporten till akutpersonalen. Detta kunde 

härledas till arbetsmiljön då ambulanspersonalen i samband med vårdandet av en 

kritiskt sjuk patient inte hann utföra alla de arbetsuppgifter de var ålagda att göra (Evans 

et al., 2010b). I situationer då en allvarligt skadad patient anlände med ambulans var det 

ofta kaotiskt på akutrummet. Det var många läkare närvarande som ville ha rapport om 

skador och symtom rörande just deras specifika specialitet. Läkarna pratade i munnen 

på varandra och ambulanspersonalen visste inte vem hen skulle rikta sig till 

Ambulanspersonalen kände sig inte sedd och upplevde inte att någon uppvisade intresse 

för att lyssna på rapporten. Detta ledde till äventyrad patientsäkerheten då viktig 

information föll bort i samband med den höga ljudvolymen och stökiga miljön på 

akutrummet. Ambulanspersonalen var ofta tvungna att repetera informationen för den 

mottagande personalen och vid vissa tillfällen lämnade ambulanspersonalen akuten utan 

att någon överrapportering skett. Ambulanspersonalen upplevde, krasst, att ingen var 

intresserad av att höra vad de hade att säga (Evans et al., 2010a). Personalen på 

akutmottagningen var väl medvetna om att de inte alltid lyssnade eller var öppna för att 

ta emot rapport. Anledningen till detta var att de, till skillnad från ambulanspersonalen, 

ansvarade för flera patienter samtidigt. Detta kunde medföra att mycket viktig 

information gällande patientens tillstånd föll bort i samband med överrapporteringen 

(Talbot & Bleetman, 2007). 

Avbrott 

Att personalen blev avbruten mitt i rapporten, till exempel att de var tvungna att springa 

iväg till en annan patient, beskrevs i två artiklar (Bost et al., 2012; Evans et al., 2010a). 

Detta var något som ledde till osammanhängande och utdragna rapporter och därmed att 
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viktig information i rapporten av patienten glömdes bort att vidarebefordra. Något som 

ofta sågs som ett problem i samband med överrapportering var att ambulanspersonalen 

ofta behövde upprepa informationen då alla berörda yrkesgrupper inte fanns närvarande 

vid samma tidpunkt. Dessa avbrott var en huvudsaklig faktor som bidrog till en hotad 

patientsäkerhet i samband med den ökande risken för missförstånd (Talbot & Bleetman, 

2007). 

Stundtals behövde informationen upprepas på grund av att mottagande sjuksköterska 

inte lyssnat ordentligt. Om inte ambulanspersonalen gav en andra rapport fick 

mottagande sjuksköterska på akutmottagningen i sin tur rapportera över till berörd 

personal (Bost et al., 2012; Owen et al., 2009). Flera studier beskrev den här typen av 

splittrad rapport som ”Chinese Whispers”, eller ”viskningsleken” där information 

vandrade från en person till en annan och sedan vidare till ytterligare personer. Varje 

gång informationen upprepades föll delar bort eller förvanskades. Detta var något som 

kunde undvikas om samtliga i det mottagande teamet var närvarande i samband med 

överrapporteringen eller att den ansvariga sjuksköterskan fick rapporten direkt, utan 

ombud (Jenkin et al., 2007; Evans et al., 2010a; Owen et al., 2009; Sanjuan-Quiles et 

al., 2019).  

Evans et al. (2010b) beskrev i sin studie hur ”Chinese Whispers” ledde till att det 

dokumenterades fel i patientens journal. Ofta handlade felen om att höger och vänster 

blandades ihop i samband med skador på kroppsdelar. I vissa fall hade patienter 

rapporterade som patienter utan allergier dokumenterats som patienter som var allergisk 

mot penicillin och vice versa. Vid ett tillfälle kom en patient in till akutmottagningen 

efter att hen hittats medvetslös efter ett fall i hemmet. I denne patients journal 

dokumenterades det att patienten påträffats efter ett suicidförsök med ett avskedsbrev 

liggandes i fickan (Evans et al., 2010b). 

Samarbete 

Bemötande 

När ambulanspersonal och sjuksköterskan på akutmottagningen bemötte varandra som 

jämlika och goda kollegor upplevde patienten sig mer säker och trygg med besöket på 

akutmottagningen. Detta till skillnad från när personalen under överlämnandet 

uppvisade en negativ och respektlös attityd gentemot varandra (Bruce & Suserud, 

2005).  

Många gånger upplevde ambulanspersonalen att de blev ifrågasatta gällande varför de 

valt att köra patienten till sjukhuset. Personalen från ambulanssjukvården upplevde ofta 

att sjuksköterskan på akuten inte litade på de vitalparametrar som mätts prehospitalt då 

dessa snabbt mättes om när patienten anlände till akutmottagningen (Bruce & Suserud, 

2005; Dojmi Di Delupis et al., 2014). I 78 procent av fallen tyckte därför personalen 

från ambulansen att det var onödigt att mäta och rapportera vitalparametrar i samband 

med icke kritiskt sjuk patient (Dojmi Di Delupis et al., 2014). 

Brist på respekt för varandras arbeten och professioner var ett genomgående problem i 

flertalet av artiklarna. Ambulanspersonalen upplevde vid flera tillfällen att 

sjuksköterskan på akutmottagningen inte lyssnade aktivt på rapporten även om hen 

kunde se ut som att denne lyssnade (Bruce & Suserud, 2005; Evans et al., 2010; Iedema 

et al., 2012; Sanjuan-Quiles et al., 2019). Vid flertalet tillfällen valde 



 

 

 21 

ambulanspersonalen att lämna akuten utan att ge en fullständig rapport för att de var 

missnöjda med det bemötande de fått (Dojmi Di Delupis et al., 2014). 

Sjuksköterskan på akutmottagningen och ambulanssjuksköterskan arbetade i helt olika 

miljöer och mötena mellan dessa båda yrkeskategorier var ofta korta. Organisatoriska 

faktorer som användandet av olika journalsystem, skillnader i utbildningar och 

ambulanspersonalens mycket begränsade möjligheter till behandling var något som 

försvårade samarbetet och ledde till minskad förståelse för varandras arbeten (Bruce & 

Suserud, 2005: Iedema et al., 2012; Owen et al., 2009). Jenkin et al. (2007) beskrev 

värdet av ett gott samarbete mellan personal på akutmottagning och i 

ambulansverksamheten, vilket underlättades genom att dessa, till exempel, hade 

gemensamma riktlinjer för bland annat överrapportering, gemensamma 

scenarioövningar och journalsystem. 

Aktivt lyssnande 

Ett aktivt lyssnande var viktigt i samband med överrapportering. Det beskrevs i flera 

studier hur sjuksköterskan på akutmottagningen ofta gjorde flera saker samtidigt. 

Sjuksköterskan på akuten stannade till exempel inte upp under rapporteringstillfället 

utan ”kastade sig” över patienten för att kontrollera vitalparametrar eller ta blodprover. 

Detta gjorde att personalen från ambulansen inte kände sig lyssnade på utan upplevde 

sig nonchalerade, vilket ledde till att viktig information missades och att detta i 

förlängningen utgjorde en risk för patienten (Bost et al., 2012; Bruce & Suserud, 2005; 

Jenkin et al., 2007; Owen et al., 2009; Talbot & Bleetman, 2007).  

Ambulanspersonalen ansåg att responsen från akutmottagningens sjuksköterska var 

positiv när ett intresse av rapporten uppvisades. Detta kunde bland annat märkas genom 

att de lyssnade intresserat och gärna lämnade en kort sammanfattning av vad som nyss 

rapporterats. Detta visade på ett aktivt lyssnande och en bra kunskap kring 

kommunikation. Bekräftelse som ögonkontakt och nickande i samband med 

rapporteringen upplevdes positivt för den som lämnade rapport. Patienterna uppgav 

även att de kände sig trygga och säkra när överlämnandet skedde på ett sådant sätt 

(Iedema et al., 2012).      

Sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde det positivt när ambulanspersonalen 

larmade in och förvarnade om en svårt sjuk patient innan de anlände till 

akutmottagningen. Detta gjorde att personalen på akutmottagningen kunde förbereda sig 

både mentalt och logistiskt. De hann byta plats på patienter och hann även rapportera 

över de patienter de ansvarade för och de hann delegera bort åtgärder av akut karaktär 

till en kollega. Det var av stor vikt för patientsäkerheten, dels för den nya patienten men 

även för de patienter som redan befann sig på akutmottagningen. I samband med detta 

minskade risken för att någon patient skulle falla mellan stolarna och sjuksköterskan 

kunde helt fokusera på den svårt sjuka patient som var på ingång (Bost et al., 2012). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Arbetsprocessen med denna litteraturstudie grundades i Polit och Becks (2016) 

niostegsmodell (figur 1). Dessa strukturerade direktiv medförde att arbetet skedde på ett 
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metodiskt sätt, något som enligt Polit och Beck (2016) stärker en litteraturstudies 

validitet, att det som studerats är relevant för syftet och reliabilitet, att det studerats på 

ett trovärdigt sätt. Den kritiska granskningen av studier till resultatet utfördes dock ej 

utifrån Polit och Beck (2016) utan utifrån den bedömningsmall som tillhandahölls från 

Sophiahemmets högskola. Denna mall ansågs även, av författarna till denna 

litteraturstudie, vara mer lättförståelig, något som kan ha gynnat arbetet och gjort 

granskningen mer trovärdigt. En kvalitetsgranskning bidrar med en ökning av den 

vetenskapliga kvaliteten på den egna litteraturstudien (Polit & Beck, 2016). Trots detta 

är båda författarna till den här litteraturstudien noviser när det kommer till 

kvalitetsgranskning, något som skulle kunna ha inverkan på denna litteraturstudies 

kvalitet. I samband med kvalitetsbedömningen klassades tio artiklar (cirka 66 procent) 

med medelkvalitet och fem artiklar (cirka 33 procent) med hög kvalitet. Detta kan 

medföra att det är svårt att dra för stora slutsatser av resultatet.  

Enligt Polit och Beck (2016) kan en nackdel med litteraturstudier vara att det endast är 

de studier som författarna anser stödjer deras egna åsikter används till resultatet. En risk 

med litteraturstudier är enligt Polit och Beck (2016) att författaren av litteraturstudien 

tappar bort vad som var den egna studiens syfte. De menar att som författare till en 

litteraturstudie läser man många artiklar och vissa kan fånga författaren och vara så 

intressanta trots att de inte stämmer in på den egna studiens syfte att de ändå tas med i 

densamma.  Vidare beskriver de vikten av att bortse från viss information i artikeln, som 

inte kommer att leda till resultatet i den egna litteraturstudien, utan fokusera på artikelns 

resultatdel (Polit och Beck, 2016). En fördel med litteraturstudier är att materialet ofta 

är lättillgängligt via databaserna PubMED och CINAHL, däremot kan det ses som en 

nackdel att dessa artiklar är av blandad vetenskaplig kvalitet, något författarna behöver 

kunna ta ställning till (Polit & Beck, 2016).  

Majoriteten av de studier som använts till resultatet är utförda i Australien och 

Storbritannien, endast en studie är utförd i Sverige och en i Danmark. Där ser det 

prehospitala arbetet annorlunda ut jämfört med Sverige. I andra länder är det mer 

vanligt att den som arbetar i en ambulans saknar sjuksköterskeutbildning (WHO, 2008). 

Därför kan det vara svårt att applicera resultatet helt på den svenska sjukvården, något 

som kan ses som en svaghet med den här litteraturstudien. Detta är enligt Forsberg och 

Wengström (2016) ett hot mot den externa validiteten, möjligheten att överföra 

resultatet till en annan grupp eller situation. Studierna som resultatet i denna 

litteraturstudie bygger på är främst utförda i länder där det, som tidigare nämnts, sällan 

är sjuksköterskor som bemannar ambulanserna. Därför kan det finnas en risk att 

gruppen sjuksköterskor är underrepresenterade i resultatet. I samband med detta är det 

svårt att generalisera resultatet till andra länder. såsom Sverige, som enligt 

Nysamrapporten (2018) har en högre andel sjuksköterskor som bemannar 

ambulanserna. 

I samband med litteratursökningen hittades flera, till synes, intressanta artiklar som inte 

fanns att tillgå i fulltext via internet. Då antalet funna artiklar till litteraturstudiens 

resultat ändå ansågs vara tillräckligt prioriterades inte att beställa och köpa kopior av 

dessa artiklar via biblioteket. Det går dock inte att komma ifrån med vad dessa artiklar 

skulle kunnat ha bidragit med till resultatet. Detta kan ses som en svaghet med denna 

litteraturstudie. 

I samband med analysarbetet finns alltid en risk för bias då resultatet kan tolkas på olika 

sätt och i innebörden kan bli olika beroende på vem som utför analysen. Författarnas 
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förförståelse går inte att bortse från och missförstånd och feltolkningar kan ske i 

samband med översättningsarbetet (Polit & Beck, 2016). I samband med arbetet med 

denna litteraturstudie minskade risken för bias genom att båda författarna, oberoende av 

varandra, utförde analysarbetet samt diskuterade respektive fynd tillsammans. I 

samband med den diskussionen noterades att de meningsenheter som valts ut stämde väl 

överens med varandra, något som stärker trovärdigheten med denna litteraturstudie. 

Under arbetet med denna litteraturstudie har bearbetningen av material skett både 

enskilt och gemensamt. Materialet har metodiskt diskuterats för att slutligen nå ett 

gemensamt perspektiv och för att inte frångå studiernas resultat. Under arbetet med 

denna litteraturstudie har det strukturerade samarbetet författarna emellan varit en stor 

styrka. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på att det på ett eller annat sätt brast i kommunikationen i samband 

med överrapporteringar mellan den prehospitala och den intrahospitala vården. Detta 

var i linje med vad IVO (2014) och WHO (2009) påvisar i sina rapporter där bristande 

kommunikation och vårdskador tydligt korrelerar med varandra. Patienten skyddas 

därigenom i Patientsäkerhetslagen där vårdskada beskrivs som det lidande, sjukdom 

samt dödsfall “som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). “Med 

patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada” (SFS 2010:659, kap. 1, 6 §) . 

Vikten av en tydlig och korrekt kommunikation i samband med överrapporteringar 

mellan den prehospitala- och den intrahospitala sjukvården styrks i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) för att på så vis skydda patienten mot, som det 

står ovan, onödigt lidande, förlängt vårdbehov eller i värsta fall död. Vilket också stärks 

av IVO (2018) som tagit fram riktlinjer för hur personal inom akutsjukvård ska arbeta 

för att förhindra vårdskador relaterade till brist i omvårdnad. Enligt Han et al. (2020) 

kan till exempel trycksår förhindras om den äldre patienten redan vid ankomst till 

akutmottagningen läggs i en säng i stället för på en hård brits.  

Ovanstående är av särskild vikt att ta i beaktande vid de tillfällen som det tog lång tid 

för ambulansen att få möjlighet att rapportera, till exempel när personalen fick springa 

ifrån rapporten och handläggningstiden blev fördröjd, något som framkom i resultatet. 

Detta ledde till utdragna överrapporteringar och redan då börjar tiden ticka och risken 

för till exempel trycksår ökar. Således ses en risk på akutmottagningen både med att 

tiden till rapport samt att avbruten rapport kan bli faktorer som påverkar patientens 

totala vistelsetid. I sin tur kan dessa faktorer leda till vårdskador av olika grad, vilket 

bekräftas av Han et al. (2020) och riktlinjerna utformade av IVO (2018).  

Resultatet pekade tydligt på vikten av struktur och att användandet av någon form av 

standardiserat verktyg ökade patientsäkerheten. När överrapportering skedde utan något 

verktyg missades viktig information gällande patientens tillstånd och tidigare 

sjukdomshistoria. Detta i linje med tidigare forskning (Center for Health 

Communication, 2010; Heinrichs et al., 2012; SKR, 2020). I Sverige är 

rekommendationen SBAR för struktur i samband med rapportering samt ökad 

patientsäkerhet (SKR, 2020). I resultatet, vilket även finns grundat för i bakgrunden, 

finns beskrivningar gällande kommunikationsverktygen ISBAR, MIST och IMIST-

AMBO. Dessa verktyg är inget som används i svensk sjukvård, dock visar resultatet på 
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vikten av strukturerad överrapportering med hjälp av något vedertaget 

kommunikationsverktyg. 

Travelbee (1971) belyser vikten av återkoppling och reflektion i samband med 

kommunikation vilket ger en bekräftelse på att det levererade budskapet nått fram och 

förståtts på rätt sätt. Detta är något som framkom i resultatet där det visade sig vanligt 

förekommande att personalen på akuten inte lyssnade aktivt och därför inte reflekterade 

över det som faktiskt delgavs i samband med överrapporteringen. SKR (2020) 

förespråkar, i samband med användandet av SBAR, en så kallad closed-loop, en 

repetition och återkoppling av det som sagts, för att minimera missförstånd.  

Målet med omvårdnaden är, enligt Travelbee (1971), att patienten får hjälp med att 

övervinna den sjukdom och det lidande som hen drabbats av. Resultatet visade på att 

brister i kommunikationen stundtals ledde till misstag samt att nödvändiga 

behandlingsåtgärder fördröjdes, vilket i sin tur ledde till ett ökat lidande för patienten. 

Detta är något som strider mot Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap 1, 6 §) och 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och påvisar att målet med omvårdnaden, 

enligt Travelbee (1971) inte infrias. 

Resultatet visade på att ju större erfarenhet sjuksköterskan som rapporterade och tog 

emot rapporten hade, desto snabbare kunde patientens besvär identifieras. Det är av stor 

vikt att använda sig av träning i kommunikation genom scenarioövningar för att öka 

precisionen och tillförlitligheten i rapporten. Riksföreningen för akutsjuksköterskor 

(2017) anser att det är önskvärt att den sjuksköterska som arbetar på akutmottagningen 

har en specialistutbildning inom området. Detta för att vården ska bedrivas på ett så 

patientsäkert sätt som möjligt. Även Hitchcock et al. (2014) och Nyström et al. (2013) 

belyser vikten av erfarenhet hos sjuksköterskan när det kommer till arbetet på en 

akutmottagning. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan bör ha tidigare erfarenhet 

från liknande situationer för att kunna relatera och ta till sig den information som ges i 

samband med överrapportering. Dessutom krävs erfarenhet för att snabbt kunna 

identifiera och tillfredsställa patientens behov (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 

2017; Travelbee, 1971).  

Patienten ska skyddas från vårdskada (SFS 2010:659) och vården ska ges på lika villkor 

och vara jämlik oavsett var i landet besöket äger rum (SFS 2017:30). Tidigare forskning 

visar att risken för vårdskador och dödlighet minskar och patientsäkerheten ökar när 

sjuksköterskorna som arbetar på akutmottagningen har lång erfarenhet och akademisk 

utbildning på avancerad nivå (Hitchcock et al., 2014; Nyström et al., 2013; 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). Resultatet i denna litteraturstudie visar att 

kvaliteten på överrapportering försämras och risken för missförstånd och 

felbedömningar ökar när sjuksköterskan saknar längre erfarenhet från akutsjukvården. 

Detta skulle kunna ses som ett hot mot gällande lagstiftning och tidigare forskning då 

förutsättningarna för att patienten få snabb och rätt behandling inte är lika för alla utan 

korrelerar till vilken sjuksköterska som är i tjänst. 

Resultatet visade på brist på förståelse för varandras arbete mellan 

ambulanssjuksköterskorna och akutmottagningens sjuksköterskor, vilket kan få stora 

konsekvenser för patientsäkerheten. Detta då exempelvis den mottagande 

sjuksköterskan på akutmottagningen inte aktivt lyssnade på rapporten om patienten, 

som ambulanssköterskan ämnade lämna. Problematiken var något som författarna till 

denna litteraturstudie själva reflekterat över på våra respektive akutmottagningar. Detta 

anses vara skrämmande då personalen inom sjukvården dels inte visar respekt gentemot 
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varandra och varandras arbete, men även äventyrar patientens hälsa och säkerhet genom 

att inte ta tillvara den förhandsinformation som finns. Dyrholm Siemensen et al. (2012) 

visade på att ett respektfullt bemötande mellan kollegor gjorde att patienten upplevde 

sig tryggare och upplevelsen av god vård ökade och risken för vårdskada minskade. 

Författarna till detta arbete anser därför att ett gott bemötande kollegor emellan indirekt 

stärker säkerheten för patienten på akutmottagningen.  

Resultatet till denna litteraturstudie bygger på studier gjorda i andra länder där 

personalen som arbetar i ambulansen, enligt WHO (2008) inte alltid är en sjuksköterska. 

Detta skulle kunna vara en förklaring till att det som rapporteras till sjuksköterskan på 

akutmottagningen inte alltid tas på allvar eller misstros. I Sverige är mellan 60 och 90 

procent av besättningen i ambulansen legitimerade sjuksköterskor, beroende på region 

(Nysamrapporten, 2018). Författarna till denna litteraturstudie funderar över om detta 

skulle kunna vara en orsak till att samma misstro stundtals uppstår även på de svenska 

akutmottagningarna. Kan det vara så att en sjuksköterska litar mer på en sjuksköterskas 

rapport än på till exempel en ambulanssjukvårdare med undersköterskeutbildning? 

I samband med vad Travelbee (1971) beskriver från första till femte och sista fasen i sin 

omvårdnadsteori angående kommunikation strider ovan nämnda fynd helt mot detta. 

Genom att bekräfta varandra, få empati och förståelse för vad den ena parten upplever 

och uppfattar kring patientens situation och att man tillsammans jobbar för patientens 

bästa ger en känsla av samhörighet (Travelbee, 1971). I de fall då sjuksköterskan på 

akutmottagningen, som det nämns i ett par av artiklarna, gjorde flera saker samtidigt när 

ambulanspersonalen skulle ge rapport, försvann känslan av samhörighet. Personalen 

från ambulansen fann då inte någon anledning till att fortsätta sin rapport, vilket kunde 

innebär ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.  

Att bristen av respekt för varandra var ett större problem än att sjuksköterskan blev 

avbruten i sitt arbete var förvånande och skrämmande. I det dagliga arbetet på 

akutmottagningar runt om i Sverige är detta något som bör belysas då det är en åtgärd 

som inte kostar några pengar och kan bidra till en ökad patientsäkerhet. Enligt 

Travelbee (1971) är ömsesidig interaktion inom kommunikationen en förutsättning för 

att omvårdnaden av patienten ska kunna nå ett syfte. Det är av stor vikt att tankar och 

information förmedlas via kommunikationen för att en mellanmänsklig relation ska 

kunna etableras. I varje möte krävs en förståelse och respekt inför den andre, saknar 

sjuksköterskan förmågan att leva upp till detta riskeras viktig information att gå förlorad 

(Travelbee, 1971).  

Sjuksköterskan ska arbeta på ett sätt som bibehåller patientens förutsättningar i fokus 

(SFS 2014:821, kap 5, 1-2 §). Enligt Ekman et al. (2011) bygger personcentrerad vård 

på tre grundpelare; partnerskap, patientberättelse och dokumentation. Trots det är det 

muntlig rapportering utan patienten närvarande som är mest förekommande i samband 

med överrapportering mellan ambulans och akutmottagning (Pothier et al., 2005). 

Resultatet visade på att missförstånd och bortglömd information är vanligt 

förekommande i dessa situationer och trots att källan, patienten, ofta finns närvarande 

några meter bort bjuds hen inte med i rapporteringen gällande sin egen situation. Av 

erfarenhet och med stöd av Frank et al. (2009) och Nyström et al. (2003) vet författarna 

till detta arbete att väntan kan bli lång för de patienter som inte anses vara kritiskt sjuka. 

Tidigare forskning säger att patientens känsla av delaktighet ökade när hen fick närvara 

vid överrapporteringen. Patienten kände sig också tryggare då hen i samband med detta 

direkt fick ett ansikte på vem som skulle vara ansvarig över omvårdnaden på 
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akutmottagningen (Bradley & Mott, 2014). Även utifrån ett hållbart, resurssparande och 

kostnadseffektivt perspektiv kan överrapporteringar spela en viktig roll då en, i enlighet 

med Anåker och Elf (2014), strukturerad och säker överrapportering leder till en 

förbättrad kvalitet på vården och en tryggare patient. 

Enligt Drach-Zahavy et al. (2014) och Lu et al. (2014) fanns det en stark önskan från 

patienterna att själva få berätta sin historia gällande sin situation, detta gjorde att 

patienten upplevde sig som en person och inte enbart som en patient. Detta pekar på att 

överrapportering bedside även gällande patienter som anländer till akutmottagningen 

med ambulans skulle kunna öka patientsäkerheten och patientens känsla av delaktighet. 

Ingen av studierna i resultatet fokuserade på hur just metoden för överrapportering 

påverkade säkerheten för patienten mer än att samtliga var överens om att det ofta blev 

fel på ett eller annat sätt gällande den information som delgavs.  

I de artiklar som granskats i den aktuella uppsatsen är det ingen artikel som tydligt 

beskrivit för- respektive nackdelar med bedsiderapportering mellan 

ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagningen. Resultatet visar på att 

det är i samband med rapportering av svårt sjuka patienter eller traumapatienter som 

bedsiderapportering förekommer. Då med hela teamet av sjuksköterskor och doktorer 

med olika specialitet involverade. Resultatet visar på vikten av en tydlig kommunikation 

och att det finns en struktur i rapporten. Det är även av stor vikt att personalen som ska 

ta emot rapporten befinner sig här och nu, det vill säga har ett aktivt lyssnande och 

återkopplar, med en så kallad closed-loop. Detta trots att det är patientsäkerheten och 

patientens upplevelse av delaktighet som ska vara de centrala delarna vid 

överrapporteringen. Kanske skulle vården och patientsäkerheten på akutmottagningarna 

kunna förbättras om överrapportering gjordes bedside även med patienter som inkommit 

med ambulans men som bedömts ha en lägre medicinsk prioriteringsgrad, i enlighet 

med Marmor och Li (2017)? Då skulle kanske patientens känsla av delaktighet öka 

samtidigt som sjuksköterskorna bekräftar varandra som kollegor. 

Slutsats  

Det finns flera faktorer som kan äventyra patientsäkerheten i samband med 

överrapportering mellan ambulanssjukvården och akutmottagningen. En faktor är 

bristen på struktur, något som sänker kvaliteten på kommunikationen och som gör att 

viktiga delar gällande patientens tillstånd kan falla bort. En annan faktor som har en stor 

betydelse är samarbetet och bemötandet mellan akutsjuksköterska och 

ambulanssjuksköterska. När akutsjuksköterskan inte lyssnar ordentligt på rapporten som 

ges ökar risken för att vårdskada ska uppstå. Genom att använda rapporteringsverktyg 

som SBAR och öva praktiskt på att leverera och ta emot rapport minskar risken för fel 

och missförstånd, något som gynnar patientsäkerheten. 

Klinisk tillämpbarhet  

Författarna till denna litteraturstudie finner att hälso- och sjukvården med relativt enkla 

åtgärder kan förbättra omvårdnaden och öka säkerheten för patienten som anländer till 

akutmottagningen med ambulans. Genom att på arbetsplatsträffar och dylikt informera 

och utbilda i rapportering via, till exempel, SBAR kan kunskapsnivån öka. Att även 

diskutera vikten av ett gott bemötande och ett aktivt lyssnande är en liten och 
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kostnadseffektiv förbättringsåtgärd som kan ses som central i det ständiga 

patientsäkerhetsarbetet på respektive akutmottagning. 

Framtida forskning  

De frågor som väckts hos författarna under arbetet med denna litteraturstudie är hur det 

ser ut i Sverige gällande överrapportering och hur det ser ut lokalt på våra respektive 

kliniker. Detta är något som är önskvärt att undersöka vidare. 
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BILAGA A – Mall för kvalitetsgranskning 

 

Finns det ett tydligt syfte?    ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Informantkaraktäristika; 

Antal ………………………………………. 

Ålder ………………………………………. 

Man/kvinna ………………………………. 

Är kontexten presenterad?    ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Finns etiskt resonemang?    ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Urval 

Relevant?     ☐Ja ☐Nej  ☐Vet ej 

Strategiskt?     ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Urval tydligt beskrivet    ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Metod för 

Datainsamling tydligt beskriven?   ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Analys tydligt beskriven?    ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt?   ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Råder datamättnad (om tillämpbart)?   ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Råder analysmättnad?    ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Kommunicerbarhet 

Är resultatet klart och tydligt?   ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Genereras teori?    ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Huvudfynd 

Beskrivs vilket/-n fenomen, upplevelse/mening?  ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

Är beskrivning/analys relevant?   ☐Ja  ☐Nej  ☐Vet ej 

 

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 

Granskningspoäng; Grad I (76–100%)        Grad II (65–75%)    Grad III (50-66%)    

Denna mall för kvalitetsbedömning baseras på Mall för kvalitetsbedömning presenterad i  

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan  

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 



BILAGA B – Bedömningsunderlag 

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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 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 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats,  

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).  

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

Författare  

år och land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Bost, Crilly, Wallis, 

Patterson & Chaboyer   

2012 

Australien 

Clinical handover 

of patients arriving 

by ambulance to a 

hospital 

emergency 

department: A 

qualitative study. 

Att undersöka 

överrapporteringen mellan 

ambulanspersonal och 

personal på akuten samt 

uppmärksamma faktorer 

som påverkar vid 

rapporteringen, för att finna 

strategier som kan förbättra 

detta. 

Grounded theory. 

Etnografisk metod som 

inkluderade en observation, 

intervjuer och verktyg för 

överlämning hos 

deltagarna. 

163 

(0)  

Två typer av överrapportering 

identifierades, för icke kritiska 

patienter och kritiska patienter. 

Kvaliteten berodde på personalens 

förväntningar, erfarenhet, 

arbetsbelastning och relationer till 

varandra. Brister noterades i aktivt 

lyssnande och skriftlig information. 

K II 

Bruce & Suserud, 

2005 

Sverige 

 

The handover 

process and triage 

of ambulance-

borne patients: the 

experience of 

emergency nurses. 

Undersökning av hur 

sjuksköterskor på 

akutmottagning upplever 

överrapportering av 

patienter som anländer via 

ambulans 

Kvalitativ, deskriptiv 

intervjustudie med 

fenomenologisk ansats 

 

6  

(0) 

 

Fyra teman: prehospital rapportering, 

symboliskt överlämnande, det bra 

överlämnandet, det dåliga 

överlämnandet. 

 

K II 

Dojmi Di Delupis  

et al., 2014 

Italien 

 

 

 

 

Communication 

during handover in 

the prehospital/ 

hospital interface 

in Italy: from 

evaluation to 

implementation of 

multidisciplinary 

training through 

high-fidelity 

simulation. 

Att identifiera och 

utvärdera brister i 

kommunikationen vid 

överrapportering mellan 

ambulans och akut samt 

utvärdera de verktyg som 

finns att tillgå i samband 

med dessa situationer.  

59 deltagare från olika 

professioner deltog i 

observerade simulerings-

övningar. 23 sjuksköterskor 

svarade på enkäter. 

4 sjuksköterskor från 

akuten och 4 från 

ambulansen deltog i en 

fokusgrupp 

Statistisk analys innan och 

efter simulering med 

korrelationstest. 

59 (0) 

23 (0) 

8 (0) 

Brist på standardiserad 

överrapportering var oroande. 

Ambulanspersonal upplevde sig ofta 

åsidosatta av personalen på akuten. Det 

hände därför stundtals att de lämnade 

patienten på akuten utan att ge 

fullständig rapport. Ett stort behov av 

standardiserad överrapportering finns. 

CCT II 
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Författare  

år och land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Dojmi Di Delupis, 

Mancini, di Nota & 

Pisanelli, 2015 

Italien 

Pre-hospital/ 

emergency 

department 

handover in Italy. 

Att utvärdera 

kommunikationen under 

överrapportering mellan 

ambulanspersonal och 

personal på akuten 

Observationsstudie av 240 

överrapporteringar före och 

efter träning i 

överrapportering via 

kommunikationsverktyget 

ISBAR. 

240 

(0) 

Personalen på akuten erhåller 

bristfällig muntlig rapport från 

ambulanspersonal. När rapporten 

lämnas skriftligt säkerställs inte om all 

information förståtts. Bristen på 

standardiserad överrapportering har 

förmodligen påverkan på 

patientsäkerheten 

R II 

Evans, Murray, 

Patrick, Fitzgerald, 

Smith & Cameron, 

2010a 

Australien 

Clinical handover 

in the trauma 

setting: a 

qualitative study of 

paramedics and 

trauma team 

members 

Syftet med studien var (1) 

utveckla minimum data för 

att assistera ambulans att 

överrapportera. (2) 

identifiera attribut vid 

effektiv och ineffektiv 

överrapportering. (3) 

bestämma möjligheten för 

avancerad dataöverföring 

och (4) identifiera hur man 

bäst visar data i traumarum  

En kvalitativ intervjustudie 

med ambulanspersonal (10) 

och personal på 

akutmottagningen (17). 

27 

(0) 

En effektiv överrapportering var en 

rapportering som levererades kortfattat 

och på ett strukturerat sätt och innehöll 

endast viktiga ämnen som var 

nödvändig att rikta omedelbar 

behandling för 

K II 

Evans, Murray, 

Patrick, Fitzgerald, 

Smith & 

Andrianopoulos, 

2010b 

Australien 

Assessing clinical 

handover between 

paramedics and the 

trauma team. 

Om överrapportering 

mellan ambulanspersonal 

och traumateamet på 

akuten dokumenterades 

korrekt och om någon 

viktig information 

missades. 

Traumasalar 

videoövervakades och 

material från filmen 

transkriberades. Rapporter 

via telefon transkriberades, 

all skriftlig rapportering 

samlades in kring 25 

patienter som motsvarade 

kriterierna. Jämförelser 

gjordes sedan med 

Pearson’s Chi2 test. 

25 

(0) 

75 % av informationen från ambulans 

till traumateamet dokumenterades, 67 

% av rapporten på akuten 

dokumenterades och 79 % av 

ambulanspersonalens överlämning 

dokumenterade skriftligt. 9 % av 

rapporten dokumenterades inte alls. 

P I 



 

Matris över inkluderade artiklar  

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

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare  

år och land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Fahim Yegane, 

Shahrami, 

Hatamabadi & 

Hosseini-Zijoud, 

2017 

 

Iran 

Clinical 

Information 

Transfer between 

EMS Staff and 

Emergency 

Medicine 

Assistants during 

Handover of 

Trauma Patients. 

Syftet var att granska det 

nuvarande kliniska 

överlämnandet mellan 

ambulanspersonal och 

personal på 

akutmottagningen enligt 

ISBAR-verktyget för att 

sedan undersöka effekten 

av träning i användning av 

detsamma. 

Studien genomfördes i tre 

faser. 1; överrapporteringen 

av 178 traumapatienter med 

användning av ISBAR. 2; 

personalen tränades i 

användningen av verktyget. 

3; studerades återigen 

användningen för att finna 

kliniska indikatorer för 

överlämnandet vilka 

användes i utvärderingen 

av utbildning - före och 

efter. 

Statistisk analys utfördes 

med hjälp av SSPS 18.0 

och resultaten före och 

efter ISBAR analyserades 

med Mann-Whitney U och 

chi-square tests för att finna 

förändringar i 

överrapporteringarna. 

346 (46) Före introduceringen av ISBAR fann 

forskarna ingen som följde någon 

struktur i överlämnandet av patienter. 

Efter introduktionen följde 65,3% helt 

och hållet strukturen i ISBAR. 

RCT I 

Hovenkamp, Olgers, 

Wortel, Esmee 

Noltes, Dercksen & 

Cornelis ter Maaten, 

2018 

Nederländerna 

The satisfaction 

regarding 

handovers between 

ambulance and 

emergency 

department nurses: 

an observational 

study. 

Att identifiera faktorer som 

påverkar överlämnandet 

från ambulans till akutmot-

tagning på ett tillfreds-

ställande sätt 

Prospektiv observations-

studie. Data insamlat via 

observationer samt med 

hjälp av enkät 

97 (0) 

 

 

Visade att ambulans- och akut- 

mottagningspersonalen var nöjd med 

överrapporteringarna. Lång väntan på 

att rapportera påverkade negativt. Brist 

på struktur, inkomplett information 

samt oenighet kring patienters tillstånd 

 

P I 
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Författare  

år och land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Iedema et al., 2012 

Australien 

 

Design and trial of 

a new ambulance-

to- emergency 

department 

handover protocol: 

“IMIST-AMBO” 

Att identifiera redan 

existerande struktur 

gällande överrapporteringar 

mellan ambulanspersonal 

och personal på akuten. 

Låta personal träna på att 

överrapportera enligt en 

struktur för att sedan 

jämföra 

överrapporteringarna före 

och efter införandet. 

Ambulanspersonal och 

personal på två stora 

akutmottagningar 

involverades under sju 

månader. Studien var 

utformad enligt etnografisk 

design där deltagarna 

videofilmades och man 

tittade på sex olika faser 

under överrapporteringen.  

416 frågeformulär delades 

också ut enligt resultatet? 

291 (0) Införandet av IMIST-AMBO visar på 

flera fördelar: En större andel info/ 

rapport överfördes, färre frågor från 

ED-personal ställdes, kortare 

rapporteringstid, färre upprepningar 

från både AMB- och ED-personal 

vilket alltsammans kan visa på 

förbättrad 

informationsöverföringsstruktur. Snabb 

spontan adoption av protokollet sågs 

hos personal som kommit i kontakt 

med den för studien utbildade 

personalen. 

CCT II  

Jenkin, Abelson-

Mitchell & Cooper, 

2007  

Storbritannien 

 

Patient handover: 

Time for a change?  

Att undersöka 

överrapporteringarna 

mellan ambulans och 

akutmottagning 

 

Frågeformulär med slutna 

frågor blandat med vissa 

öppna frågor som 

analyserades med både 

kvantitativa och kvalitativa 

analysmetoder. 

101 (21)  Sökorsak, problem som kräver 

omedelbara åtgärder, utförd 

vård/behandling och tidigare 

vårdtillfällen av omfattande karaktär 

var viktigt att ha med i rapporten. 

Vikten av att lyssna aktivt och 

minimera upprepningar vid 

rapportering.  

P I 

Owen, Hemmings & 

Brown, 2009 

Australien 

 

Lost in translation: 

Maximizing 

handover 

effectiveness 

between 

paramedics and 

receiving staff in 

the emergency 

department 

Att undersöka vad som 

möjliggör och begränsar 

överlämning på 

akutmottagningen. 

 

Kvalitativ intervjustudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 19 

ambulansvårdare, 15 

sjuksköterskor och 16 

läkare från 

ambulanssjukvård och 

akutmottagning. 

50 (0) Tre huvudteman; svårigheter att få en 

helhetsbild av patienten, brist på 

förmåga att aktivt lyssna samt brist på 

struktur vid överrapportering 

 

K II 
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Författare  

år och land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Sanjuan-Quiles, 

Hernández-Ramón, 

Juliá-Sanchis, García-

Aracil, Castejón-de la 

Encina & Perpiñá-

Galvañ, 2019 

Spanien 

Handover of 

Patients From 

Prehospital 

Emergency 

Services to 

Emergency 

Departments: A 

Qualitative 

Analysis Based on 

Experiences of 

Nurses. 

Att undersöka 

sjuksköterskors erfarenhet 

av överrapportering, samt 

identifiera förbättrings-

områden för en effektiv 

överlämning. 

Kvalitativ design med 

innehållsanalys samt 

Semistrukturerade 

intervjuer 

12 (0) Behov att standardisera 

överrapporteringen gällande patienter. 

Både verbalt och skriftligt för att 

informationen ska bli adekvat, göra 

överrapporteringen mer tidseffektiv, 

förbättra arbetsmiljön och öka 

patientsäkerheten 

 

K II 

Sujan, Chessum, 

Rudd, Fitton, Inada-

Kim, Spurgeon & 

Cooke, 2015 

England 

Emergency Care 

Handover (ECHO 

study) across care 

boundaries: the 

need for joint 

decision making 

and consideration 

of psychosocial 

history. 

Att förklara innehållet i det 

som kommuniceras och hur 

det kommuniceras (verbalt 

beteende) under olika typer 

av överrapporteringar 

mellan vårdpersonal i 

akutvård. 

Tre olika typer av 

överlämningar mellan 

ambulanspersonal och 

personal på 

akutmottagningar valdes ut 

för studien. 

Överlämningarna spelades 

in och transkriberades.  

  

203 (67) Beroende på vem ambulanspersonalen 

lämnade över till varierade rapporten 

mellan 30 s. och 7 min. Då man fann 

att det inte fanns ett standardiserat sätt 

att rapportera på var frågorna till 

ambulanspersonalen olika beroende på 

vem man lämnade över till, man hade 

olika “intressen”.  

P I 

Talbot & Bleetman, 

2007 

Storbritannien  

Retention of 

information by 

emergency 

department staff at 

ambulance 

handover: do 

standardised 

approaches work? 

Att testa hypotesen om att 

ett strukturerat 

överlämnande mellan 

ambulanspersonal och 

personal på akuten ökar 

behållningen av 

informationen samt att 

jämföra effektiviteten av 

detta gentemot det tidigare 

ostrukturerade sättet. 

Tvåstegs prospektiv 

observationsstudie. Steg 1 

observationer av 

ickemodifierade 

rapporteringar. Steg 2 

inspelning av rapporter 

enligt standardiserad mall.  

10+10 (2) Steg 1: 56,6 % av informationen som 

levererades uppfattades korrekt. Steg 2: 

49,2 % av informationen som 

levererades uppfattades korrekt. 

Strukturerad överrapportering med 

verktyg så som DeMIST förbättrar inte 

alltid akutpersonalens förmåga att 

återge informationen vid 

ambulansöverlämnandet. 

CCT II 



 

Matris över inkluderade artiklar  

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

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare  

år och land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Yong, Dent & 

Weiland, 2008 

Australien 

Handover from 

paramedics: 

Observations and 

emergency 

department 

clinician 

perceptions. 

1. Att utvärdera personal på 

akutens upplevelser och 

attityder i samband med 

överrapportering från 

ambulanspersonal.  

2. Att besluta vilken metod 

som bör användas och 

vilket innehåll som 

rapporten bör bestå av 

Observationer utfördes i 

samband med över-

rapporteringar för att 

identifiera personalen som 

tog emot dessa. Det 

undersöktes även om 

rapporten var komplett, om 

rapporteringen avbröts eller 

om information saknades 

samt attityder. Akutens 

personal fick via ett 

frågeformulär utvärdera 

och bedöma 

rapporteringen. 

621  

rapporter 

från 311 

ambulans-

tran-

sporter 

 

I samband med kritiskt sjuk patient 

togs 12 % av rapporterna emot av en 

läkare. 

Vid 91 % av rapporteringstillfällen fick 

ambulanspersonal rapportera två 

gånger. Personalen på 

akutmottagningen var nöjda med 

rapporterna och upplevde att de täckte 

in den information som var nödvändig. 

 

P I 

 
 


