
INFORMATIONSÖVERFÖRING VID PATIENTÖVERLÄMNINGAR I 
AKUTSJUKVÅRD

En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

INFORMATION TRANSFER AT PATIENT HANDOVERS IN THE 
EMERGENCY CARE

A litterature review from a nurse’s perspecitve

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård, 60 högskolepoäng
Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Avancerad nivå
Examensdatum: 2020-03-27
Kurs: Ht18

Författare: Handledare:
Malisa Eliasson Linda Gellerstedt

Sachiyo Matsushita Examinator:
Jan Nilsson



SAMMANFATTNING
Akutsjukvården är en högriskmiljö som karaktäriseras av flera parallellt pågående 
arbetsprocesser som måste samverkas och korta vårdtider. Patienten flyttas flera gånger 
mellan olika enheter och rapporteras mellan personal. En säker kommunikation är korrekt, 
fullständig, avgränsad och kommuniceras på ett tydligt sätt och i rätt tid. Det finns 
standardiserade kommunikationsverktyg som underlättar en säker informationsöverföring, de 
härstammar ifrån flygindustrin. Patienten har rätt till en säker vård, där vårdpersonalen kan 
kommunicera med varandra på ett säkert sätt och samarbeta i team för att uppnå en 
patientsäker vård.

Syftet var att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv beskriva informationsöverföringen vid 
patientöverlämningar i akutsjukvård.

Metoden som användes var en litteraturöversikt där 17 artiklar inkluderades. Artiklarna 
hämtades från databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades 
med hjälp av en bedömningsmall och en integrerad analys utfördes utifrån artiklarnas resultat. 
Artiklarna var peer reviewed och etiskt godkända. 

Resultatet visade att det fanns olika metoder för patientöverlämning, muntligt både bedside 
och på sjuksköterskeexpeditionen, samt med hjälp av elektroniska verktyg. Sjuksköterskorna 
presenterade både för och nackdelar med de olika metoderna. Att använda ett standardiserat 
kommunikationsverktyg visade sig förbättra kvaliteten på patientöverlämningen. 
Ostrukturerade rapporter, extrem arbetsbelastning och stressfylld miljö försvårade en 
patientöverlämning, samt att bli avbruten mitt i rapporten. Sjuksköterskorna efterfrågade en 
ostörd miljö att ge rapport i och att rapporten skulle genomföras utifrån ett standardiserat 
kommunikationsverktyg.

Slutsatsen är att sjuksköterskan behöver vara medveten om vilka risker som en 
patientöverlämning innebär, samt förmedla informationen utifrån ett standardiserat 
kommunikationsverktyg för att bidra till en säker vård för patienten.

Nyckelord: Akutsjukvård, informationsöverföring, kommunikation, patientöverlämning



ABSTRACT
The emergency care is a high-risk environment which is characterized by several parallel 
ongoing processes which needs to be coordinated and short hospital stays. The patient is 
moved several times between different units and are handed over between staff. A safe 
communication is accurate, complete, delimited and is communicated in a clear and timely 
manner. There are standardized handover tools which facilitate a safe information transfer, 
originating from the aviation industry. The patient is entitled to safe care, where the 
healthcare staff is communicating safely and are collaborating in a team to provide a safe care 
for the patient.

The aim was to describe the information transfer at patient handovers in the emergency care 
from a nurse’s perspective.

The method used was a literature review where 17 articles were included. The articles were 
gathered from the databases PubMed, Cinahl and PsycINFO. The articles were quality 
assessed by using an assessment template and an integrative analysis of the articles was 
performed. All the articles were peer reviewed and ethically approved.

The result shows that there are several methods for patient handover. Verbal, both at the 
patient’s bedside and at the nursing station, and by electronic equipment's. The nurses 
presented different views on the methods. Using a standardized handover tool improved the 
quality of the handover. Unstructured handover, extreme workload and stress-filled 
environments made the handover difficult, and interruptions in the middle of reporting. The 
nurses asked for an undisturbed environment where they could do the handover and that the 
handover would be done using a standardized handover tool. 

The conclusion is that the nurse needs to be aware of the risks a handover brings and use a 
standardized handover tool that contribute to safe care for the patient.

Keywords: Communication, emergency medical services, information transfer, patient 
handover



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING .............................................................................................................................1
BAKGRUND .............................................................................................................................1
Kommunikation ........................................................................................................................1
Kommunikation i hälso-och sjukvården.................................................................................1
Akutsjukvård.............................................................................................................................2
Patientöverlämning...................................................................................................................2
Kommunikationsverktyg..........................................................................................................3
Patientsäkerhet och säker vård ...............................................................................................5
Teamarbete................................................................................................................................5
Problemformulering .................................................................................................................6
SYFTE........................................................................................................................................6
Frågeställningar ........................................................................................................................6
METOD .....................................................................................................................................6
Design .........................................................................................................................................6
Urval...........................................................................................................................................7
Datainsamling............................................................................................................................7
Kvalitetsgranskning................................................................................................................11
Dataanalys ...............................................................................................................................11
Forskningsetiska överväganden ............................................................................................12
RESULTAT.............................................................................................................................13
Patientöverlämningar kunde utföras på olika sätt ..............................................................13
Kommunikationens och informationsöverföringens betydelse för en kvalitativ och säker 
patientöverlämning .................................................................................................................14
Betydelsen av standardiserade kommunikationsverktyg för en kvalitativ och säker 
informationsöverföring...........................................................................................................15
Arbetsmiljöns påverkan på informationsöverföringen vid patientöverlämningar ..........15
Utbildningens betydelse för en kvalitativ och säker informationsöverföring ...................16
DISKUSSION..........................................................................................................................17
Metoddiskussion......................................................................................................................17
Resultatdiskussion...................................................................................................................19
Slutsats .....................................................................................................................................23
Klinisk tillämpbarhet..............................................................................................................23
REFERENSER........................................................................................................................24

Bilaga A- Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 
klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats

Bilaga B- Artikelmatris



1

INLEDNING

Akutsjukvården i Sverige karaktäriseras av korta vårdtider (Andersson & Karlberg, 
2001; Pines et al., 2011; Rosenqvist, Fagerstrand, Lanbeck, Melander & Åkesson, 
2017). Patienten vårdas initialt en kort tid på akutmottagningen, därefter kan patientens 
tillstånd kräva vård på en avdelning med en möjlighet till extra övervakning. När 
patientens tillstånd har stabiliserats förflyttas patienten till en vanlig vårdavdelning. 
Patientens väg genom akutsjukvården innebär flera tillfällen av överrapporteringar, både 
mellan enheter och mellan personal på samma enhet (Catchpole et al., 2013; Ward, 
Gutenbrunner, Damjan, Girstini & Delarque, 2010; Ward et al., 2012). 

Akutsjukvården ses som en högriskmiljö och bristande kommunikation har historiskt 
sett varit en bidragande faktor till vårdskador. För att patientsäkerheten ska upprätthållas 
behöver information överföras på ett säkert sätt, där all viktig information förmedlas 
(Thomas, Schultz, Hannaford, & Runciman, 2013). Det kräver en hög koncentration 
både hos informationssändare och mottagare för att informationsöverföringen ska bli så 
korrekt och säker som möjligt. Till hjälp finns det standardiserade verktyg och arbetssätt 
för att upprätthålla en säker informationsöverföring och slutligen en säker vård för 
patienten. 

BAKGRUND

Kommunikation

Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare, som på svenska översätts 
till gemensam och det latinska ordet communicatio som på svenska översätts till 
ömsesidigt utbyte (Sharp, 2012). Kommunikation definieras som en överföring av 
information mellan levande varelser eller apparater. Kommunikation kan ske på olika 
sätt både genom ett språk eller koder men även genom exempelvis kroppsspråk (Evans, 
2003). Det är viktigt att lyssna aktivt och anstränga alla sinnen för att uppfatta den 
verbala och den icke-verbala kommunikationen (Kourkouta & Papathanasiou, 2014).

Kommunikationsprocessen varierar beroende på fysiskt utrymme, kulturella och sociala 
sammanhang och psykologiska förhållanden. Alla människor kommunicerar på olika 
sätt. Det är en interaktion där rollerna som informationssändare och 
informationsmottagare varieras. Individens subjektiva tolkning av informationen kan 
göra att den mottagna informationen inte alltid blir densamma som den skickade 
informationen, informationssändarens och informationsmottagarens tolkningar kan 
skiljas åt. Tolkningen av informationen varierar beroende på mänskliga faktorer och 
subjektiva uppfattningar. Kommunikationen ska aldrig vara riktad åt ett håll (Kourkouta 
& Papathanasiou, 2014).

Kommunikation i hälso-och sjukvården

I hälso- och sjukvården är kommunikation och informationsöverföring avgörande för 
patientsäkerheten. Vid en korrekt genomförd informationsöverföring erhålls en tydlig 
bild av patienten och därmed en säkrare vård för patienten (Barbosa, Silva, Silva, & 
Silva, 2016; Jackson et al., 2015). För att kommunikationen ska vara patientsäker 
behöver informationen vara korrekt och kommuniceras på ett tydligt sätt. Informationen 
behöver vara fullständig, avgränsad och kommuniceras i rätt tid (Öhrn, 2013). Hälso-
och sjukvårdens komplexitet gör att det riskerar att uppstå kommunikationsbrister som i 
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sin tur kan drabba en patient negativt. Kommunikationsbrister ses som en stor faktor till 
att undvikbara vårdskador uppstår (Dunsford, 2009).

Relationen mellan informationssändare och mottagare är speciell. I kliniska situationer 
är kommunikationen kortfattad och endast viktig information ska förmedlas. Båda 
parter måste koncentrera sig på att delta i informationsöverföringen för att kunna vårda 
patienter på ett säkert sätt och främja deras hälsa. Informationssändaren har en 
privilegierad position i förhållande till mottagaren då informationssändaren besitter mer 
information om patienten (Hazzard, Harris & Howell, 2013).

Greenfield (1999) och Leonard, Graham och Bonacum (2004) menar att sjuksköterskor 
och läkare har lärt sig att kommunicera på olika sätt. Sjuksköterskor har under sin 
utbildning lärt sig att ge en målande bild av situationen för att ge en helhetsbild av 
patienten, samtidigt som läkare har lärt sig att vara kortfattade och snabbt komma till 
saken (Leonard et al., 2004). Greenfield (1999) förespråkar gemensam träning i 
kommunikation redan under läkar- och sjuksköterskeutbildningen för att tidigt lära sig 
kommunicera med varandra på ett patientsäkert sätt. Rixon, Addae-Bosomprah, Ding 
och Bell (2016) håller med och förespråkar en gemensam träning i kommunikation även 
som färdigutbildade. Träningen bör utgå ifrån respektfull kommunikation, tydlighet 
med kommunikationens syfte samt att träna på att rapportera patienter mellan varandra, 
och även kunna inkludera patienten i rapporten.

Akutsjukvård

Akutsjukvård definieras av Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA] och svensk 
sjuksköterskeförening [SSF] (2017) som den vård som ges till en person som drabbats 
av plötslig ohälsa. Akutsjukvård är inte beroende av varken tid eller plats utan kan 
bedrivas var som helst, dygnet runt samt av olika professioner. Malmquist, Qvarsell och 
Isacsson (u.å) använder ett annat begrepp, akutvård, och definierar det som 
omhändertagande av skadade och akut sjuka patienter. Fortsättningsvis menar de att 
vården oftast bedrivs på akutmottagningen eller akutvårdsavdelningar, men att platsen 
inte är avgörande.

I akutsjukvården pågår ofta flera olika arbetsprocesser samtidigt som måste 
samorganiseras vilket gör att akutsjukvården klassas som en högriskmiljö. Patientens 
tillstånd är ofta kritiskt och kräver snabba korrekta beslut och samarbete över 
professionsgränserna (SENA & SSF, 2017). Personalen på akutmottagningen riskerar 
att drabbas av psykisk ohälsa på grund av dålig arbetsmiljö såsom obekväm arbetstid, 
emotionell belastning och låg prestationskänsla (Moukarzel et al., 2019). Ferguson, 
Geralds, Petrey och Huecker (2018) menar att viktig information om patientens 
sjukdomshistoria och medicinering lätt missas vid kommunikation och dokumentering i 
en stressfylld miljö vilket kan leda till missad diagnostisering, riskbedömning, åtgärder 
och uppföljning.

Patientöverlämning

Litteraturöversiktens författare har inte kunnat hitta en svensk definition av begreppet 
patientöverlämning eller processen där en patient överrapporteras från en vårdpersonal 
till en annan och patientansvaret överförs. Cohen och Hilligoss (2010) menar att det 
finns forskning om patientöverlämningar i sjukvården men att det endast finns 
begränsad forskning som noggrant definierar begreppet patientöverlämning. De 
presenterar också en egen definition som författarna har valt att använda sig av. 
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Cohen och Hilligoss (2010) definierar patientöverlämning som ett informationsutbyte 
mellan hälso- och sjukvårdspersonal gällande en patient i samband med att en patient 
antingen byter avdelning, eller att ansvaret övergår från en vårdpersonal till en annan. 
Det som skiljer informationsöverföringen jämfört med annan kommunikation är att 
patientansvaret överförs mellan vårdpersonal. Utmaningen är att kortfattat förmedla vad 
mottagaren behöver veta för att kunna fortsätta bedriva patientens vård. Det saknas 
också en ordentlig diskussion i forskningen om vad som ska ingå i begreppet 
patientöverlämning, både en för snäv och en för bred begränsning av begreppets 
omfattning problematiseras, vilket kan försvåra en standardisering av 
överlämningsprocessen. Även Smeulers, Lucas och Vermeulen (2014) menar att det 
saknas en vedertagen definition av begreppet.

Det finns ett stort intresse i hälso- och sjukvården för standardiserade processer kring 
patientöverlämningar. Samtidigt saknas det forskning kring standardiserade verktyg vid 
patientöverlämningar, vilket innebär att det saknas evidensbaserad kunskap kring hur 
dessa standardiserade verktyg skulle vara utformade samt dess effekt på 
patientsäkerheten (Cohen & Hilligoss, 2010). 

Vid en överlämning av en patient behöver all viktig information såsom patientens 
vårdbehov, insatser och fortsatt planering förmedlas. Om information missas att 
rapporteras riskerar patienten att drabbas exempelvis fördröjd behandling eller diagnos 
(Kachalia et al., 2007). Det är därför viktigt att informationen rapporteras grundligt och 
på ett effektivt sätt för att upprätthålla patientsäkerheten och kontinuiteten i patientens 
vård (Smeulers et al., 2014). 

Patientöverlämningar kan ske på olika sätt. Genom att läsa i patientens journal, en 
muntlig rapport mellan vårdpersonal, ibland vid patientens säng, även kallat 
bedsiderapport eller genom en kombination av dessa (Smeulers et al., 2014). 
Bedsiderapportering är ett koncept som stärker patientens delaktighet i sin vård. Vid en 
bedsiderapportering rapporterar sjuksköterskan över patienten till nästkommande 
sjuksköterska vid patientens säng och patienten har möjlighet att ge sin åsikt och 
upplevelse över sitt mående och sin vård. Det ger patienten en aktiv roll i sin vård 
samtidigt som anhöriga har möjlighet att delta i processen (Ferguson & Howell, 2015). 
En bedsiderapport startar med att sjuksköterskan presenterar sig, förklarar hur processen 
går till och får samtycke från patienten. Sjuksköterskan och patienten identifierar 
därefter tillsammans risker och behov för patienten, och planerar åtgärder tillsammans 
med kommande sjuksköterskan. När de tre parterna har kommit överens avslutas 
bedsiderapporteringen (McCharthy & Aquino-Russell, 2009).

Kommunikationsverktyg

Crew resorce management [CRM]
Arbetet med säker kommunikation kommer ursprungligen ifrån flygindustrin och 
utvecklades på 1970-talet (Sharp, 2012). Det visade sig att majoriteten av flygolyckorna 
orsakades av bristande kommunikation, beslutsfattande och ledarskap (Helmreich, 
Merritt, & Wilhelm, 1999). Det handlade både om juniora kollegor som hade upptäckt 
säkerhetsrisker men inte vågade uppmärksamma befälhavaren om dessa samt när 
säkerhetsriskerna hade blivit påtalade men då ledningen inte hade lyssnat på det (Sharp, 
2012). Utifrån dessa analyser utvecklades ett koncept kallat Crew resource managemet 
[CRM]. Tanken med CRM är att träna team som arbetar i komplexa högriskmiljöer att 
kunna kommunicera med varandra och samarbeta för att uppnå en hög säkerhet i 
verksamheten, där all utrustning och alla teammedlemmars potential används. Trots att 
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flygindustrin och sjukvården har stora skillnader räknas de båda som högriskmiljöer 
vars arbete handlar om andra människors liv. Verksamheterna kräver snabba beslut och 
kännetecknas av en stressfylld arbetsmiljö och komplexa arbetsuppgifter, samtidigt som 
många personer är involverade i arbetet (McConaughey, 2008; Sharp, 2012). 

Gross et al. (2019) menar att CRM i sjukvården huvudsakligen handlar om 
kommunikation, situationsmedvetenhet, ledarskap, beslutsfattande, avstämning, 
avvikelsehantering och arbetsbelastning. Det har gjorts flera studier för att utvärdera 
CRM i sjukvården, i operationssjukvård (Catchpole, Dale Hirst, Smith & Giddings, 
2010; Duclos et al., 2016; Hansen, Uggen, Brattebø & Wisborg, 2008), akutsjukvård 
(Grogan et al., 2004; Morey et al., 2002), och i intensiv- och anestesivård (Blum et al., 
2004; Morgan, Kurrek, Bertram, LeBlanc & Przybyszewski, 2011). De flesta studierna 
rapporterade en positiv effekt av CRM-konceptet (Gross et al., 2019).

Misstag av mänsklig karaktär kommer att inträffa i framtiden, men när det händer gäller 
det att snabbt kunna identifiera dessa risker, fel och brister och snabbt åtgärda dem för 
att undvika ytterligare säkerhetsproblem, vilket ett arbete med CRM bidrar med (Russ et 
al., 2013; Sharp, 2012). 

SBAR
Det finns kommunikationsverktyg för att underlätta kommunikationen och för att kunna 
kommunicera med varandra på ett strukturerat sätt. SBAR kommer ursprungligen från 
flygindustrin som en del av CRM konceptet. SBAR är ett resultat av ett arbete med att 
skapa standardiserade verktyg för en säker kommunikation. SBAR implementerades för 
första gången i vården av Michael Leonard och hans kollegor i USA (Dunsford, 2009; 
Leonard et al., 2004). SBAR är en förkortning av de fyra delar som instrumentet består 
av. Delarna är Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation (Haig, Sutton, & 
Whittington, 2006). I delen Situation ingår en kort beskrivning av situationen, varför 
kontakten tas. I bakgrunden beskrivs patientens bakgrundshistoria alternativt 
bakgrunden till kontakten. Under aktuellt beskrivs den aktuella situationen, slutligen 
beskrivs vad som behöver göras under rekommendation, en åtgärd (Haig et al., 2006; 
Leonard et al., 2004). Fördelen med SBAR är att endast väsentlig information 
rapporteras och onödig information utelämnas, vilket gör det enklare för mottagaren att 
tillgodogöra sig informationen (Dunsford, 2009).

Enligt Wallin och Thor (2008) innebär säker informationsöverföring att information 
överförs på korrekt sätt vid rätt tillfälle mellan inblandade parter, och SBAR anses vara 
ett verktyg för säker kommunikation mellan vårdpersonal. Enligt Wentforth et al. 
(2012) är SBAR ett pålitligt och standardiserat kommunikationsverktyg som också kan 
användas som ett elektroniskt formulär och effektivisera informationsöverföringen vid 
en patientöverlämning mellan vårdenheter.

Closed Loop
Closed-loop är ett strukturerat kommunikationsverktyg som härstammar ifrån CRM-
konceptet. Verktyget syfte är att förbättra och effektivisera kommunikationen, 
framförallt vid akuta situationer, som en sluten cirkel (Sharp, 2012). Processen innebär 
att informationsavsändaren sänder ett meddelande, informationsmottagaren upprepar det 
som sagts, och informationsavsändaren bekräftar om meddelandet är korrekt uppfattat 
(Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson & Hutlin, 2013). Metoden ska bidra till att ge 
tydliga instruktioner om vad som ska göras och mottagaren bekräftar att budskapet är 
förstått och att informationen är mottagen. Det åligger sändaren att vara tydlig med vem 
man vänder sig med sitt budskap och mottagaren måste vara tydlig med att ha mottagit 
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budskapet. Ansvaret över att budskapet förmedlats på ett korrekt sätt ligger således både 
på sändare och mottagare (Sharp, 2012).

Patientsäkerhet och säker vård

Patientsäkerheten regleras i patientsäkerhetslagen. I 1§, kap. 1 i SFS 2010:659 fastslås 
att lagen är till för att främja hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren 
ska enligt 3§, kap. 3 i SFS 2010:659 utreda händelser som har eller kunde ha gett 
upphov till vårdskador, samt vidta åtgärder för att på ett förebyggande sätt förhindra att 
vårdskador uppstår (SFS, 2010:659, kap. 3, 2 §).

Säker vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Säker vård innefattar arbetet 
med patientsäkerhet, att minska risken för att patienten drabbas av en vårdskada. 
Arbetet med patientsäkerhet handlar om att utreda rapporterade avvikelser analysera och 
åtgärda dem och slutligen se till att de följs upp (Öhrn, 2013). SENA och SSF (2017) 
har utformat en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i akutsjukvård. En 
specialistsjuksköterska i akutsjukvård behöver ha kunskaper i patientsäkerhet samt 
aktivt ta del av patientsäkerhetsarbetet genom att exempelvis organisera risk- och 
händelseanalyser och arbeta förebyggande vid brister i vården.

Alla professioner i hälso- och sjukvården behöver ha kunskap om risker i vården och 
ska arbeta på ett sätt så att riskerna minimeras. Säker vård kräver ett tvärprofessionellt 
samarbete mellan olika professioner, patienter och närstående. Vårdskador kan undvikas 
både genom yrkeskunskap och genom ett gott etiskt förhållningssätt samt ett förtroende 
och respekt mellan professionerna (Härenstam & Sahlqvist, 2016). Kowalski och 
Anthony (2017) undersökte begreppet säker vård och hur det har diskuterats över tid. På 
senare tid har kommunikationsbrist, hög arbetsbelastning, varierande kunskapsnivå, 
olämpliga attityder hos vårdpersonal, skiftarbete och långa arbetspass och dess påverkan 
på patientsäkerheten diskuteras under begreppet säker vård. 

Teamarbete

Teamarbete är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och beskrivs som ett 
samarbete både inom och utanför professionsgränserna för patientens bästa (Carlström, 
Kvarnström & Sandberg, 2013). Teamarbete är ett koncept där olika professioner 
tillsammans arbetar för att tillhandahålla säker vård för patienten och minska antalet 
vårdskador till följd av den ständigt föränderliga miljön och patientens komplexitet i 
vården (Marguet & Ogaz, 2019). Teamarbetet involverar två eller flera professioner 
med kompletterande kunskaper och färdigheter som tillsammans arbetar mot 
gemensamma mål (Salas, Sums & Burke, 2005). Effektivt teamarbete kräver ett gott 
samarbete, öppen kommunikation och tydliga roller (Xyrichis & Ream, 2008). 
Pethybride (2009) menar att faktorer som tydligt ledarskap i teamet, 
teammedlemmarnas engagemang för målet och medvetenhet om teammedlemmarnas 
olika ansvar, roller och gränser förbättrar teamarbetet. Enligt Aston, Shi, Bullôt, Galway 
och Crisp (2005) optimeras kommunikationen i teamet med ett gemensamt språk, 
samverkande attityd och regelbundna möten i teamet. Samtidigt hävdar Carlström 
(2013) att dominerande personer och hierarki är något som påverkar teamet negativt, ett 
team behöver ha ett öppet klimat där alla får komma till tals, samtidigt som teamet 
måste ha förmågan att fatta beslut och inte bara diskutera.

En specialistsjuksköterska i akutsjukvård behöver ha kunskap kring de olika 
vårdprocesserna i organisationen, och verka för att patienten får ett tvärprofessionellt 
omhändertagande. Specialistsjuksköterskan ska kunna samarbeta med de övriga 
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medlemmarna i teamet på ett professionellt och respektfullt sätt. 
Specialistsjuksköterskan ska medverka vid uppföljning av de resultat och mål som 
teamet tillsammans har skapat. Specialistsjuksköterskan ska verka för att rätt person ska 
få rätt vård och omvårdnad vid rätt tid, plats och rätt nivå till rätt kostnad (SENA & 
SSF, 2017).  

Problemformulering

Patientansvaret överlämnas ofta mellan vårdpersonal i vården. Överlämningarna sker i 
samband med att patienten byter avdelning eller när personalen har skiftbyte. Det kräver 
ett gott samarbete mellan vårdpersonal, och en förmåga att arbeta i team. I samband 
med en patientöverlämning är det viktigt att all information om patienten överförs till 
personen som tar över patientansvaret, att information inte försvinner. Sjuksköterskor 
behöver ha ett strukturerat sätt att rapportera patienterna i överlämningarna för att 
möjliggöra en säker vård för patienterna och minska risken för att misstag eller 
felaktigheter uppstår, samt upprätthålla kontinuiteten i patientens vård. Utebliven 
information hotar patientsäkerheten och det kan bland annat leda till att patienten 
drabbas av en fördröjd behandling eller diagnos.

Därför är det av vikt att beskriva informationsöverföringen vid en patientöverlämning i 
akutsjukvården ur ett sjuksköterskeperspektiv, vad som möjliggör en 
säkerinformationsöverföring och vad som kan hindra en säker informationsöverföring. 

SYFTE

Syftet var att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv beskriva informationsöverföringen vid 
patientöverlämningar i akutsjukvård. 

Frågeställningar

Hur sker informationsöverföringen vid patientöverlämningar mellan vårdpersonal i 
akutsjukvård?

Vad optimerar en kvalitativ och säker informationsöverföring?

Vad hindrar en kvalitativ och säker informationsöverföring?

METOD

Design

I enlighet med Sophiahemmets högskolas bestämmelser valdes metoden 
litteraturöversikt. Till skillnad från en systematisk litteraturöversikt där all tillgänglig 
litteratur i ett ämne granskas, inkluderas endast ett urval av artiklar i en allmän 
litteraturöversikt, vilket gör att de kan vara otillförlitliga (Forsberg & Wengström, 
2016). Författarna var medvetna om att en allmän litteraturöversikt är en svagare metod 
jämfört med en systematisk litteraturöversikt, eftersom författarna själva väljer ut de 
artiklarna som ingår i litteraturöversikten (Rosén, 2017). Det togs i beaktande under 
arbetets gång för att sträva mot systematik.

Metoden litteraturöversikt används för att presentera kunskapsläget inom ett specifikt 
område (Forsberg & Wengström, 2016). En litteraturöversikt av hög kvalitet ska vara 
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grundlig, omfattande och tidsaktuell (Polit & Beck, 2017). I enlighet med Forsberg och 
Wengström (2016) inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar i 
litteraturöversikten. 

En litteraturöversikt inleds med att forskningsfrågan och syftet formuleras, därefter 
inhämtas data i en litteratursökning, litteratursökningen begränsas av olika 
urvalskriterier. Den inhämtade forskningen granskas och kvalitetsgranskas och slutligen 
presenteras ett resultat (Kristensson, 2014). 

Urval

En studie behöver begränsas med urvalskriterier. Urvalskriterier kan handla om 
begränsningar i tid, språk och ämnesbegränsningar (Polit & Beck, 2017). 

Inklusionskriterier
Arbetet begränsades till att beröra patientöverlämningar i akutsjukvården på sjukhus. 
Författarna undersökte informationsöverföringen mellan vårdpersonal där en 
sjuksköterska deltog. Författarna inkluderade artiklar från de senaste tio åren, för att i 
enlighet med Polit och Beck (2017) presentera den senaste forskningen. Endast artiklar 
som var skrivna på engelska inkluderades, ett språk som författarna behärskar. 
Artiklarna skulle också vara peer reviewed. I enlighet med Polit och Beck (2017) 
inkluderades endast primärkällor i litteraturöversikten, vilket innebär att endast 
vetenskapliga originalartiklar som var skrivna av författarna som gjort studien 
inkluderades. 

Exklusionskriterier
Artiklar som berörde patientöverlämningar till icke akuta enheter, som exempelvis 
rehabiliteringsenheter eller patientens hem exkluderades. Artiklar som endast handlade 
om barnsjukvård exkluderades. Artiklar som handlade om patientöverlämningar mellan 
läkare exkluderades också. I ett första stadie i databassökningen inkluderades artiklar 
som handlade om patientöverlämningar från ambulanspersonal, de exkluderades sedan 
för att begränsa resultatmängden. 

Datainsamling

Artikelsökning gjordes i databaserna PubMed, Cinahl (Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature) och PsycINFO. Valet av databas gjordes eftersom de 
bland annat publicerar artiklar inom författarnas forskningsområde omvårdnad 
(Karlsson, 2017; Polit & Beck, 2017). Polit och Beck (2017) rekommenderar författare 
till en litteraturöversikt att vara öppna i sitt tankesätt vid datainsamlingen och ha ett 
öppet sinne för vilka träffar databassökningen ger. 

Författarna gjorde flera manuella datasökningar för att hitta lämpliga söktermer i 
databaserna, och använde skolans databashandledning tillsammans med en 
bibliotekarie. I PubMed använde författarna MeSH-termer (medical subject headings) 
vilket är ämnesord som artiklar blir tilldelade (Polit & Beck, 2017). MeSH-termerna 
kombinerades med en fritextsökning i artikelns titel och abstrakt av synonymer och 
närliggande begrepp till MeSH-termerna. I Cinahl användes Cinahls lista över ämnesord 
Cinahl Headings (Polit & Beck, 2017) kombinerat med en fritextsökning av synonymer 
och närliggande begrepp till Cinahls Headings. I PsycINFO kombinerades PsycINFOs 
ämnesord tillsammans med en sökning av begreppen i titel och abstrakt. 
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Författarna använde sig av booleska operatorer vilket gör det möjligt att både expandera 
sin sökning vid användande av OR eller begränsa sökningen genom att använda AND 
(Karlsson, 2017; Polit & Beck, 2017). Författarna använde sig av båda termerna. AND 
användes för att kunna precisera sökningen och OR användes för att maximera antalet 
träffar i området och minska risken för att artiklar som besvarar syftet inte dyker upp i 
databassökningen. OR användes för att kunna använda synonymer och närliggande 
begrepp till databasernas ämnesord. 

Databassökningarna i respektive databas presenteras i nedanstående tabell. Att tydligt 
visa sitt tillvägagångssätt och sin sökväg ökar arbetets reproducerbarhet (Polit & Beck, 
2017). Författarna eftersträvade att ordentligt definiera sökningsstrategier och arbetade 
noggrant för att undvika resultat med otillräckliga data eller felaktigt resultat i enlighet 
med Conn et al. (2004).

Tabell.1

Sökmatris för artiklar i PubMed

Datum för 
sökning

Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstrakt

Antal lästa 
artiklar

Antal 
inkluderade 
artiklar

20191202 (((emergenc
y medical 
services[Me
SH Terms]) 
OR acute 
care[Title/A
bstract])) 
AND 
(("Patient 
Handoff"[M
esh]) OR 
((nurses 
handover[Ti
tle/Abstract]
) OR 
nursing 
handover[Ti
tle/Abstract]
)) AND 
("last 10 
years"[PDat
] AND 
English[lan
g])

197 156 54 11

Tabell.2

Sökmatris för artiklar i CINAHL
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Datum för 
sökning

Sökord Antal 
träffar

Antal 
Lästa 
abstrakt

Antal lästa 
artiklar

Antal inkluderade 
artiklar

20191203 (MH 
emergenc
y medical 
services+ 
OR MH 
acute 
care) 
AND 
(MH 
"Hand 
Off 
(Patient 
Safety)+"
) Limiters 
- 
Published 
Date: 
20090101
-
20191231
; Peer 
Reviewed
; 
Research 
Article; 
English 
Language

106 70 18 5

Tabell 3

Sökmatris för artiklar i PsycINFO.

Datum för 
sökning

Sökord Antal 
träffar

Antal 
lästa 
abrtrakt

Antal 
lästa 
artiklar

Antal inkluderade 
artiklar

191203 (TI 
handover 
OR AB 
handover) 
OR MA 
handover 
AND MA 
emergenc
ymedical 
services 
OR TI 

2 2 0 0



10

emergenc
y medical 
services 
OR AB 
emergenc
y meidcal 
services 

191203 (TI 
handover 
OR AB 
handover) 
OR MA 
handover 
AND TI 
acute care 
OR AB 
acute care 
OR MA 
acute care

25 15 4 1

191203 MA 
emergenc
ymedical 
services 
OR TI 
emergenc
y medical 
services 
OR AB 
emergenc
y meidcal 
services 
AND TI 
handoff 
OR AB 
handoff 
OR MA 
handoff

7 3 0 0

191203 TI acute 
care OR 
AB acute 
care OR 
MA acute 
care AND 
TI 
handoff 
OR AB 
handoff 
OR MA 
handoff

13 2 1 0
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Processen började med att artiklarnas titel lästes. Några artiklar exkluderades i detta 
stadie, då de tydligt i titeln kunde utläsas att artikeln innehöll författarnas 
exklusionskriterier. Exempelvis artiklar som endast handlade om läkare, artiklar som 
handlade om barnsjukvård, primärsjukvård eller rehabiliteringsenheter eller om de var 
litteraturöversikter. I ett andra steg lästes artikelns abstrakt, här exkluderades också 
artiklar som innehöll författarnas exklusionskriterier eller om artikeln inte besvarade 
syftet. Vissa studier exkluderades eftersom de var litteraturöversikter eller att de inte var 
fullständiga vetenskapliga artiklar. Om abstraktet svarade på arbetets syfte och fanns 
inom ramarna för inklusionskriterierna läste författarna artikeln i fulltext. I detta stadie 
hade författarna en mycket stor träffmängd och exkluderade därför alla artiklar som 
handlade om patientöverlämningar från ambulanspersonal, för att begränsa 
träffmängdens omfattning. Besvarade artikeln arbetets syfte efter att den lästs i fulltext 
inkluderas artikeln i arbetet och artikeln inkluderades i kvalitetsgranskningen. Slutligen 
inkluderades 17 artiklar i resultatet.

Kvalitetsgranskning

Vid en litteraturöversikt är det viktigt att artiklarna som inkluderas i arbetet granskas 
avseende dess kvalitet. En bedömning görs avseende risken för systematiska fel, det vill 
säga en bedömning av validiteten i kvantitativa studier och kvalitativa studiers 
trovärdighet. Validitet betyder i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som är 
tänkt att mätas (Kristensson, 2014). Trovärdighet innebär i vilken utsträckning forskaren 
har tolkat det som deltagarna säger på ett korrekt sätt, att resultatet är giltigt och rimligt 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Eftersom studierna kan vara utförda med olika metoder 
granskas studier utifrån olika kriterier och studiernas metod behöver först identifieras 
(Kristensson, 2014).

Artiklarna som inkluderades i arbetet kvalitetsgranskades utifrån av 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) (Bilaga 
A). Genom att granska artiklarna avseende dess kvalitet ökar trovärdigheten och 
kvaliteten på litteraturöversikten och minskar risken för att felaktiga slutsatser dras 
(Forsberg & Wengström, 2016).

Författarna läste separat alla artiklar och bedömde dem utifrån bedömningsunderlaget. 
Författarna jämförde och diskuterade sedan sina bedömningar och kom gemensamt fram 
till en slutlig bedömning avseende vetenskaplig klassificering och kvalitet. Författarna 
kom gemensamt fram till vilken kvalitet som ansågs acceptabel för att inkluderas i 
arbetet (Kristensson, 2014). Författarna inkluderade artiklar som minst ansågs uppnå 
medel kvalitet i arbetet bortsett från en studie med låg kvalitet. Vid 
kvalitetsgranskningen exkluderades artiklar som visade stora brister avseende 
deltagarantal eller stort bortfall och brister i utförd metod eller metodbeskrivning. 
Artiklar med olika metoder inkluderades i arbetet, vilket enligt Forsberg och 
Wengström (2016) gav resultatet flera synvinklar.

Dataanalys

En integrerad analys utfördes av artiklarnas resultat för att sammanställa resultatet på ett 
tydligt och systematiskt sätt. En integrerad analys är ett sätt att sammanställa ett resultat 
vid en litteraturöversikt. Den integrerade analysen gör det lättare att förstå resultatet och 
värdera det (Kristensson, 2014; Whittemore & Knafl, 2005). En integrerad analys 
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möjliggör att olika metoder såsom experimentell och icke-experimentell metod kan 
analyseras och därmed bidra till en utveckling i evidensbaserad vård. En integrerad 
analys bidrar även till att presentera olika perspektiv på ett fenomen vilket ger utrymme 
för reflektion och nya förslag på förbättring (Kirkevold, 1997).

Den integrerade analysen började med att resultatartiklarna lästes och övergripande 
likheter och skillnader identifierades, dessa sammanställdes i en tankekarta samt i ett 
dokument. I ett andra steg sammanfattades och sorterades resultatet i kategorier, och i 
ett sista steg sammanställdes resultatet under respektive kategori. Fördelen med en 
integrerad analys är att artiklarnas resultat sammanställs, istället för att varje artikel 
analyseras var för sig. Resultatet av litteraturöversikten blir därför mer överskådligt och 
lättare för läsaren att ta till sig (Kristensson, 2014; Whittemore & Knafl, 2005). 

Reliabilitet kan förklaras med begreppen reproducerbarhet och tillförlitlighet. 
Reproducerbarhet innebär att metoden ger samma resultat vid upprepade mätningar och 
tillförlitlighet förklaras som en frånvaro av slumpmässiga fel (Forsberg & Wengström, 
2016). För att upprätthålla en hög reliabilitet och en hög tillförlitlighet har författarna 
analyserat artiklarna var för sig och sedan sammanställt sina analyser till ett resultat. Det 
har gett utrymme att diskutera resultatet och därför minskat risken för slumpmässiga fel. 

Forskningsetiska överväganden

Forskningsetik handlar om olika etiska perspektiv i forskning. Forskningsetik innebär 
både hur forskaren ska agera i forskningsutövandet samt hur andra ska förhålla sig 
gentemot forskningen. Forskningsetik behandlar alla stadierna i forskningen, före 
studiens början, under tiden och efter dess avslut. Forskaren behöver göra etiska 
ställningstaganden över sin forskningsfråga och vilka som ska delta, sitt val av metod 
och tillvägagångssätt samt analysmetoder av resultatet. Forskare behöver även vara 
noggranna med hur de använder tidigare forskningsresultat, och vara noggranna med att 
referera till primärkällan (Helgesson, 2015).  

Eftersom arbetet är en litteraturöversikt innebär det att redan publicerad forskning 
granskades och användes. För att i största möjliga mån försäkra att ingen kommit till 
skada under forskningsprocessen inkluderades endast artiklar som presenterat etiska 
överväganden i artikeln alternativt blivit godkända av en etisk kommitté (Helgesson, 
2015). Fortsättningsvis menar Helgesson (2015) att en etikprövning innebär en 
bedömning av risken för forskningspersonerna att delta i studien, en bedömning av 
studiens vetenskapliga värde, samt en bedömning av hanteringen av information och 
deltagarnas samtycke. 

Att en artikel är peer reviewed innebär att den har granskats av andra forskare innan den 
publicerats, artikeln granskas avseende dess värde, och författaren erhåller konstruktiv 
kritik och förslag på förbättringar för att förbättra dess kvalitet (Helgesson, 2015). 
Författarna har valt att endast inkludera artiklar som är peer reviewed.

Författarna såg till att vara noggranna med att referera till primärkällan på ett korrekt 
sätt, för att undvika plagiering vid användande av andras forskningsresultat i enlighet 
med Helgesson (2015). 
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RESULTAT

I resultatet inkluderades 17 artiklar. Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier. 
Kategorierna var patientöverlämningar kunde utföras på olika sätt, kommunikationens 
och informationsöverföringens betydelse för en kvalitativ och säker 
informationsöverföring, betydelsen av standardiserade kommunikationsverktyg för en 
kvalitativ och säker informationsöverföring, arbetsmiljöns påverkan på 
informationsöverföringen vid patientöverlämningar, samt utbildningens betydelse för en 
kvalitativ och säker informationsöverföring. 

Patientöverlämningar kunde utföras på olika sätt

Resultatet visade att patientöverlämningar kunde utföras på många olika sätt. Patienter 
rapporterades över telefon (Fealy et al., 2019), muntligt mellan sjuksköterskor, både 
bedside hos patienten (Braaf, Rixon, Williams, Liew & Manias, 2015; Grimshaw, 
Hatch, Willard & Abraham, 2016; Kerr, Klim, Kelly & McCann, 2014; Klim, Kelly, 
Kerr, Wood & McCann, 2013) samt på sjuksköterskeexpeditionen utan patientens 
medverkan (Braaf et al., 2015; Fealy et al., 2019; Grimshaw et al., 2016). 
Patientöverlämningar kunde även utföras genom att sjuksköterskan läste patientens 
journal, så kallad läsrapport (David, Holroyd, Jackson & Clary, 2017). 
Patientöverlämningar från akutmottagningen till vårdavdelningen kunde genomföras 
med hjälp av elektroniska verktyg. Exempelvis genom att ett standardiserat rapportblad 
med patientinformation skickades till den mottagande avdelningen. Det följdes sedan 
upp med ett telefonsamtal för att ge sjuksköterskan möjlighet att ställa frågor. 
Rapportbladet var ett sjukhusövergripande verktyg som kunde appliceras i alla 
verksamheter, vilket användarna uppskattade. De upplevde också att det minskade 
risken för att viktig information missades (Bakon & Millichamp, 2017).

Enligt Grimshaw et al. (2016) upplevde sjuksköterskor att bedsiderapportering 
förbättrade kontinuiteten i patientens vård, relationen mellan vårdpersonal och patient 
och underlättade skiftbytet mellan personal. Det förbättrade även vårdkvaliteten. 
Sjuksköterskor beskrev att metoden hjälpte dem att snabbt få en tydlig bild av patienten. 
Sjuksköterskor uppgav att bedsiderapportering både kunde ta längre tid, på grund av 
yttre faktorer såsom olika störningsmoment, samtidigt som andra sjuksköterskor uppgav 
att det tog kortare tid eftersom snabba åtgärder direkt kunde åtgärdas. Enligt Klim et al. 
(2013) föredrog ungefär hälften av sjuksköterskorna att patientöverlämningen 
genomfördes bedside istället för på sjuksköterskeexpeditionen utan patientens 
medverkan. Grimshaw et al. (2016) presenterade en delad bild, en del sjuksköterskor 
föredrog att patientöverlämningen genomfördes utan patientens medverkan. Dessa 
sjuksköterskor uppgav att det kunde vara svårt att rapportera all information framför 
patienten, såsom tips mellan vårdpersonal samt känslig information om patienten. En 
deltagare berättade att patientöverlämningen kunde ta längre tid om anhöriga anslöt till 
rapporten, eftersom sjuksköterskan då behövde upprepa samma information som 
patienten redan hade tagit emot (Grimshaw et al., 2016). David et al. (2017) menade att 
patienten blev mer delaktig i sin vård om patientöverlämningen genomfördes bedside 
och att patienten också kunde hjälpa sjuksköterskan att komma ihåg vad som behövde 
göras. 

Enligt David et al. (2017) upplevde sjuksköterskorna att en muntlig överrapportering 
möjliggjorde att de snabbt fick en inblick i patientens vårdförlopp. Däremot kunde 
muntliga patientöverlämningar ofta ta lång tid, vilket också sågs som ett hinder för en 
kvalitativ informationsöverföring vilket också Fealy et al. (2019) och Grimshaw et al. 
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(2016) uppgav. Irrelevant information och subjektiva åsikter förlängde rapporten och 
hindrade nästkommande sjuksköterska från att uppfatta det viktiga i rapporten. 
Rapporten kunde också störas av samtal mellan sjuksköterskorna som inte handlade om 
patienten (Fealy et al., 2019). Enligt David et al. (2017) föredrog ändå sjuksköterskorna 
muntlig överlämning framför läsrapporter. De upplevde att patientens journal kunde 
vara lång och svårförstådd och att det i sin tur ökade risken för fel och misstag. 
Journalen saknade samma detaljerade beskrivningar av patienten som muntliga 
överlämningar kunde ge. Sjuksköterskan kunde exempelvis inte skriva tips i journalen 
till nästkommande sjuksköterska om hur krävande patienter skulle bemötas.

Kommunikationens och informationsöverföringens betydelse för en kvalitativ och 

säker patientöverlämning

Sjuksköterskor efterfrågade relevant, kortfattad och noggrann information vid 
patientöverlämningar som överfördes vid rätt tid (David et al., 2017; Klim et al., 2013; 
Staggers, Clark, Blaz, & Kapsandoy, 2012). Informationen förväntades också överföras 
på ett systematiskt, tydligt och organiserat sätt (Fealy et al., 2019; Klim et al., 2013; 
Zakrison et al., 2016). Beroende på vilken avdelning personalen arbetade på hade de 
olika åsikter om vilken information som var viktig att rapportera vid en 
patientöverlämning (David et al., 2017; Schindler & Lapiz-Blum, 2014). Viss 
information prioriterades i högre utsträckning vid rapporter jämfört med annan 
information. Braaf et al. (2015) nämnde exempelvis att intravenöst givna läkemedel 
rapporterades i högre utsträckning än per oralt givna läkemedel. Det visade sig också att 
sjuksköterskor och läkare kunde ha svårt att kommunicera med varandra (Fealy et al., 
2019). En kvalitativ rapport krävde kommunikationsskicklighet hos sjuksköterskan 
(Klim et al., 2013) samt att sjuksköterskan var påläst och hade förberett sin rapport 
(Farhan, Brown, Woloshynowych & Vincent, 2012; Staggers et al., 2012). Braaf et al. 
(2015) påvisade att kommunikationsmisstag även uppstod mellan sjuksköterskor. 
Ofullständig information och bristande kommunikation där sjuksköterskor exempelvis 
inte ställde frågor till varandra vid oklarheter gjorde att patienten kunde drabbas av 
felaktig behandling.

Information som överfördes vid en patientöverlämning var patientens identitet såsom 
namn och ålder, medicinering, relevant sjukdomshistoria, allergier, bedömning av 
patientens medicinska tillstånd och mentala status, utförda åtgärder och en utvärdering 
av åtgärderna, vitalparametrar, laboratorie- och undersökningsresultat, förekomst av 
venös kateter, telemetribehov samt eventuella rekommendationer till nästkommande 
sjuksköterska (David et al., 2017; Klim et al. 2013; Schindler & Lapiz-Bluhm, 2014; 
Staggers et al., 2012; Wainwright & Wright, 2016; Zakrison et al., 2016). Braaf et al. 
(2015) beskrev att det fanns brister i medicinsk information vid patientöverlämningar. 
Exempelvis rapporterades endast läkemedelsnamn och inte given dos, det saknades 
även en utvärdering av effekten av givna läkemedel.

Tidsåtgången påverkade sjuksköterskors uppfattning om vad som klassades som en 
kvalitativ och säker patientöverlämning. En patientöverlämning som tog lång tid ansågs 
påverka patientöverlämningen negativt (David et al., 2017; Fealy, 2019; Grimshaw et 
al., 2016; Zakrison et al., 2016). Tidsbrist sågs också som ett hot mot en kvalitativ och 
säker patientöverlämning, att det inte fanns tillräckligt med tid (Braaf et al., 2015; 
Grimshaw et al., 2016). Längden på patientöverlämningar varierade mellan en till två 
minuter upp till en timme och variationerna berodde på lokala rutiner (Fealy et al., 
2019; Kessler et al., 2013; Staggers et al., 2012).
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Betydelsen av standardiserade kommunikationsverktyg för en kvalitativ och säker 

informationsöverföring

Att använda ett standardiserat och strukturerat sätt att rapportera på förbättrade 
kvaliteten på patientöverlämningar (Bakon & Millichamp, 2017; Farhan et al., 2012; 
Fealy, 2019). Bakon och Millichamp (2017) förespråkade att ett standardiserat 
kommunikationsverktyg som enkelt kunde appliceras inom olika specialiteter skulle 
användas. De ansåg också att användandet av ett strukturerat kommunikationsverktyg 
sparade tid, skapade en tydligare bild av patienten samt ökade patientsäkerheten. 
Samtidigt som ostrukturerade patientöverlämningar bland annat orsakade fördröjningar i 
patientens vård och att viktig information missades (Farhan et al., 2012; Zakrison et al., 
2016). 

Zakrison et al. (2016) beskrev att sjuksköterskor ofta upplevde att det saknades en 
struktur i rapporten vid patientöverlämningar, och att varje individ hade sitt eget sätt att 
rapportera på. De menade också att ju mer kritiskt sjuk en patient var desto mer 
ostrukturerad kunde en patientöverlämning bli, vilket orsakade fördröjningar i 
patientens vård. Klim et al. (2013) uppgav att sjuksköterskor föredrog en strukturerad 
rapport och Kessler et al. (2013) menade att sjuksköterskor i högre utsträckning än 
andra professioner använde sig av standardiserade kommunikationsverktyg. Enligt 
Wainwright & Wright (2016) använde sig 99 procent av ett standardiserat 
kommunikationsverktyg vid patientöverlämningar. Thomson, Tourangeau, Jeffs, och 
Puts (2018) såg inte samma resultat utan där använde sig endast 11 procent av ett 
standardiserat kommunikationsverktyg vid patientöverlämningar. Flera studier visade 
att vårdpersonal använde sig av olika typer av kommunikationsverktyget SBAR vid 
patientöverlämningar (Fealy et al., 2019; Kerr et al., 2014; Kessler et al., 2013; Klim et 
al., 2013), samtidigt uppgav Fealy et al. (2019) att SBAR inte användes i önskvärd 
utsträckning, samt att många inte visste om det fanns ett strukturerat 
kommunikationsverktyg på deras arbetsplats. Fealy et al. (2019) och Farhan et al. 
(2012) saknade en tvärvetenskaplig kommunikationsmetod för patientöverlämning.

Det visade sig att sjuksköterskor gärna använde sig av egna rapportblad av papper, för 
att själva kunna utforma sina anteckningar om sina patienter. Dessa rapportblad låg 
också till grund för när de rapporterade patienterna vidare till nästkommande 
sjuksköterska (Fealy et al., 2019; Staggers et al., 2012).

Arbetsmiljöns påverkan på informationsöverföringen vid patientöverlämningar

Siemsen et al. (2012) och Zakrison et al. (2016) menade att det saknades en 
organisatorisk struktur kring utförandet av en patientöverlämning, vilket hotade 
patientsäkerheten. Siemensen et al. (2012) och Staggers et al. (2012) uppgav att 
komplicerade IT-system försvårade patientöverlämningsprocessen, systemen kunde 
exempelvis ta lång tid att starta och kräva många olika lösenord.

Enligt Fealy et al. (2019) utfördes muntliga patientöverlämningar mellan sjuksköterskor 
ofta på sjuksköterskeexpeditionen. Sjuksköterskorna beskrev att patientöverlämningarna 
ofta blev avbrutna på sjuksköterskeexpeditionen, både av kollegor som inte förstod att 
det pågick en rapport samt av exempelvis telefoner som ringde. Dessa störningsmoment 
påverkade patientöverlämningar negativt. Flera studier visade att sjuksköterskorna 
efterfrågade en möjlighet att kunna rapportera sina patienter i lugn och ro, utan olika 
störningsmoment (Fealy et al., 2019; Klim et al., 2013; Siemsen et al., 2012; Zakrison et 
al., 2016). Fealy et al. (2019) menade samtidigt att överrapporteringar på 
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akutmottagningen alltid kommer att bli avbrutna, på grund av akutmottagningens 
speciella miljö. 

En stressfylld miljö kunde försvåra patientöverlämningar och påverka dem negativt 
(Fealy et al., 2019; Grimshaw et al., 2016; Siemsen et al., 2012; Thomson et al., 2018; 
Zakrison et al., 2016). Zakrison et al. (2016) förklarade att den stressfyllda miljön 
orsakades av instabila patienter. Miljön på akutrummet kunde bli högljudd och kaotisk 
med flera olika rapporter pågående parallellt, istället för en organiserad rapport som 
gavs av en person. Det ökade stressen hos vårdpersonalen och ökade risken för att 
information missades. 

Extrem arbetsbelastning hos sjuksköterskor, stress över att behöva ta hand om och 
behandla många patienter på säkert sätt och ångest hos sjuksköterskor över att allt 
arbete inte hunnit utföras beskrevs som ett hinder vid patientöverlämningar (Fealy et al., 
2019; Siemsen et al., 2012; Thomson et al., 2018; Zakrison et al., 2016). 

Relationen mellan vårdpersonal påverkade patientöverlämningar på olika sätt (Fealy et 
al., 2019; Klim et al., 2013; Thomson et al., 2018; Zakrison et al., 2016). En god 
relation mellan sjuksköterskor och olika professioner förbättrade 
patientöverlämningarna (Thomson et al., 2018; Zakrison et al., 2016). Tillit, respekt och 
förståelse för kollegor främjade samarbetet vid patientöverlämningar (Fealy et al., 2019; 
Klim et al., 2013; Thomson et al., 2018; Zakrison et al., 2016). Fealy et al. (2019) 
nämnde att ett ömsesidigt förtroende inom teamet kunde minska behovet av en formell 
patientöverlämningsprocess och menade att det var informationens innehåll som var det 
viktigaste.

Siemsen et al. (2012) beskrev sjuksköterskans professionella roll vid 
patientöverlämning. Det krävdes att sjuksköterskan kunde leverera ett kvalitativt arbete 
även vid otydlig eller inkonsekvent kommunikation och under extrem arbetsbelastning. 
Sjuksköterskorna behövde arbeta i svåra situationer då deras arbetsutförande och 
vårdkvaliteten hotades. Enligt Staggers et al. (2012) hade sjuksköterskor olika 
uppfattningar om vad som klassades som en kompentent sjuksköterska, uppfattningen 
baserades på vilken information som rapporterades vid en patientöverlämning. Det 
kunde finnas en generell uppfattning i arbetsgruppen om vad som klassades som 
relevant information. Den informationen förväntades rapporteras vid en 
patientöverlämning, om den rapporterande sjuksköterskan uppfyllde dessa krav 
klassades sjuksköterskan som en kompetent kollega.

Utbildningens betydelse för en kvalitativ och säker informationsöverföring

Resultatet visade att ett organiserat arbete att förbättra patientöverlämningar och 
utbildning hos personalen förbättrade kvaliteten på patientöverlämningar (Kerr et al., 
2014; Poh, Parasuram, & Kannusamy, 2013; Wainwright, & Wright, 2016). Bergs et al. 
(2018) såg inte samma förbättring avseende kvaliteten på patientöverlämningar som 
tidigare nämnda studier. Utan sjuksköterskorna skattade kvaliteten på 
patientöverlämningarna ungefär likvärdigt både innan och efter interventionen. 
Kvaliteten mättes med hjälp av olika faktorer. Exempelvis genom att mäta förekomsten 
av information som behöver ingå vid en patientöverlämning, bland annat identifiering 
av patienten, patientens bakgrundshistoria och aktuella status. Kvaliteten mättes också 
baserat på om personalen användande sig av ett standardiserat kommunikationsverktyg 
samt om rapporten utfördes tillsammans med patienten (Kerr et al., 2014; Poh et al., 
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2013; Wainwright & Wright, 2016). Farhan et al. (2012) och Fealy et al. (2019) ansåg 
att det saknades tillräcklig utbildning och träning i patientöverlämning. 

DISKUSSION

Metoddiskussion

Design
Arbetet var utformat som en litteraturöversikt. Forsberg och Wengström (2016) skriver 
att det finns olika typer av litteraturöversikter, den systematiska litteraturöversikten där 
all relevant litteratur granskas, och den allmänna litteraturöversikten där utvalda studier 
granskas och sammanställs. På grund av tidsbegränsning har arbetet utförts som en 
allmän litteraturöversikt där utvalda studier har granskats och sammanställts. Därför 
finns det en risk att resultatet inte presenterar all den forskning som finns inom ämnet 
och därför finns det en risk att viktiga studier inte har inkluderats i litteraturöversikten. 
Litteraturöversiktens författare har enligt Forsberg och Wengström (2016) ändå 
eftersträvat systematik i sitt tillvägagångssätt för att öka tillförlitligheten i arbetet. 

Författarna har inkluderat både kvantitativa och kvalitativa studier och studier som varit 
utförda med mixad metod, det gav en möjlighet att presentera ämnet från olika 
synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016). Synvinklarna stärkte studiens resultat.

Urval
Patientöverlämning är ett mycket brett område som kan appliceras på flera olika 
professioner och olika delar av sjukvården. För att begränsa studiens omfattning och 
träffmängden tog författarna fram urvalskriterier för att enkelt kunna exkludera vissa 
artiklar (Kristensson, 2014). Initialt inkluderades artiklar som handlade om 
ambulanssjuksköterskor, de exkluderades i ett senare skede på grund av ett för stor 
träffmängd. Artiklar som endast berörde patientöverlämningar mellan läkare 
exkluderades också. För att betona omvårdnadsdimensionen på arbetet var det ett krav 
att artiklarna skulle handla om sjuksköterskor. En del artiklar handlade om deltagare 
från olika professioner, där exempelvis både sjuksköterskor och läkare har deltagit, 
dessa artiklar har ändå valts att inkluderas eftersom sjuksköterskorna bidrar till att 
artikeln fått ett omvårdnadsperspektiv. Artiklar från olika delar av världen har 
inkluderats, de flesta kommer från Australien, Europa eller Nordamerika, men en artikel 
har sitt ursprung i Singapore. Studiens ursprungsland har inte upplevts påverka dess 
resultat.

Initialt erhölls en mycket stor träffmängd vid databassökningar med tidsbegränsningen 
de senaste tio åren. Författarna tyckte därför initialt att endast artiklar som varit skriva 
de senaste fem åren kunde inkluderas i arbetet, vid en närmare granskning av artiklarna 
uppdagades att flera av artiklarna antingen var av låg kvalitet eller inte besvarade 
arbetets syfte. I enlighet med Kristensson (2014) prioriterades då att välja artiklar av 
hög kvalitet framför att endast presentera den mest aktuella forskningen. Därför 
beslutades att databassökningen återigen skulle tidsbegränsas till artiklar som 
publicerats de senaste tio åren. 

Datainsamling
Databassökningar gjordes i tre databaser. PubMed, Cinahl och PsycINFO. Majoriteten 
av artiklarna hittades i PubMed och Cinahl. Den första databassökningen gjordes i 
PubMed. I de efterföljande sökningarna i Cinahl och PsycINFO återkom studier som 
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redan inkluderats i arbetet, vilket kan vara en förklaring till varför färre studier 
inkluderades i de sista sökningarna. Författarna har enligt Forsberg och Wengström 
(2016) eftersträvat att vara objektiva i sitt tankesätt och inkluderade studier med olika 
slutsatser för att försöka presentera ett sanningsenligt resultat och inte endast ett resultat 
som stödjer författarnas subjektiva åsikter i ämnet. 

Författarna använde sig av databasernas ämnesord kombinerat med en fritextsökning av 
liknande begrepp, författarna använde sig både av de booleska operatorerna AND och 
OR för att begränsa och bredda sin sökning (Polit & Beck, 2017). Eventuellt kan 
användandet av dessa termer både begränsat sökningen och gjort att studier som 
besvarat arbetets syfte inte påträffades alternativt kan det ha orsakat att studier som inte 
besvarade arbetets syfte hittades i sökningen. Författarna fick en stor träffmängd, och 
vissa studier handlade endast om läkare eller ambulanssjuksköterskor. Det gjorde att 
författarna fick exkludera dessa artiklar manuellt. Kristensson (2014) menar att en 
litteratursökning ska bestå av sökord som är så känsliga som möjligt för att hitta 
relevant litteratur, men de måste också vara tillräckligt specifika för att inte få upp 
irrelevant litteratur. Författarna upplevde ändå att databassökningen gav studier som 
besvarade arbetets syfte och valde därför att inte göra ytterligare sökningar. Då arbetet 
endast begränsats till att omfatta 17 artiklar finns det en möjlighet att andra artiklar 
kunnat väljas ut vid en upprepad en datainsamling, vilket gör att det finns en risk för ett 
annat resultat om andra artiklar valts ut till resultatet.

Kvalitetsgranskning
Kristensson (2014) skrev att det är viktigt att alla som skriver uppsatsen är delaktiga i 
granskningsprocessen och kvalitetsgranskar studierna var för sig och sedan diskuterar 
resultatet av kvalitetsgranskningen innan de inkluderas i arbetets resultat. 
Tillvägagångssättet stärkte kvalitetsgranskningen eftersom två separata bedömningar 
utfördes var för sig och sedan sammanställdes vilket minskar risken för systematiskt fel. 
Studier som bedömdes ha hög eller medel kvalitet inkluderades i arbetet, förutom en 
studie med låg kvalitet. Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att författarna reflekterar 
över vilken kvalitet som är acceptabel att inkludera i arbetet. Författarna diskuterade 
artikeln som bedömdes ha låg kvalitet och ansåg att den bidrog till arbetets resultat trots 
bedömningen låg kvalitet och artikeln inkluderades därför i arbetet. Kjellström (2017) 
hävdade att studenter till examensarbeten kan ha begränsade metodologiska kunskaper 
när det gäller att göra korrekta bedömningar av en artikels kvalitet. Författarna var 
medvetna om att så kan vara fallet och har utifrån sina metodologiska kunskaper 
bedömt artiklarnas kvalitet.

Tre artiklar var utförda med metoden mixad metod, vilket innebär att kvalitativ metod 
och kvantitativ metod har kombinerats (Borglin, 2017). I bedömningsunderlaget saknas 
det en beskrivning för hur artiklar med mixad metod ska bedömas, artiklarna har därför 
granskats utifrån befintligt bedömningsunderlag efter bästa möjliga förmåga. Artiklarna 
har benämnts med MM i bifogad matris. 

Några artiklar hade ett ganska stort deltagarbortfall, författarna till artiklarna presenterar 
däremot reflektioner angående deltagarbortfallet, och om deltagarna presenterar den 
totala populationen. Artiklarnas kvalitet bedömdes då högre än andra artiklar med stort 
bortfall eftersom författarna diskuterat bortfallet i artikeln, artiklarna inkluderades 
därför i resultatet.
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Dataanalys
Artiklarna analyserades med hjälp av metoden integrerad analys. Metoden valdes då den 
ämnar till att sammanställa tidigare forskning (Whittemore & Knafl, 2005). För att 
minska risken för feltolkning av resultatet, analyserade författarna artiklarna var och en 
för sig. Författarna identifierade de huvudsakliga fynden i artiklarna som besvarade 
arbetets syfte och skapade kategorier utifrån dessa. Frågeställningarna användes som ett 
hjälpmedel för att ta fram fynden. Författarnas kategorier jämfördes därefter och 
sammanställdes sedan till de slutgiltiga kategorierna i resultatet. 

En integrerad analys möjliggör att studier med olika metoder kan analyseras och 
sammanställas (Kirkevold, 1997). En samlad bild har därför presenterats utifrån studier 
som är utförda med olika metoder. Det finns en risk att resultatet inte är helt jämförbart 
eller överförbart på grund av studiernas olika metoder. 

Författarna försökte vara tydliga och noggranna med tillvägagångssättet i dataanalysen 
för att öka arbetets reproducerbarhet. Om samma artiklar granskas av ytterligare en 
person borde samma resultat erhållas. Att författarna granskade artiklarna var för sig 
ökar arbetets tillförlitlighet och minskade risken för slumpmässiga fel.

Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning ett resultat kan appliceras på andra 
grupper av människor, miljöer eller omständigheter (Kristensson, 2014). Eftersom 
studiens omfattning är begränsad, antas att även litteraturöversikten generaliserbarhet 
kan vara begränsad. Det förklaras av att litteraturöversiktens författare själva valt ut ett 
begränsat antal artiklar, och att urvalet kanske inte presenterar det totala 
forskningsläget. Däremot har artiklarna presenterat begreppet patientöverlämning på 
ungefär samma sätt vilket skulle kunna öka möjligheterna till generalisering.

Forskningsetiska överväganden
De flesta artiklarna presenterade etiska överväganden i artikeln, förutom en där det gått 
att härleda att endast etiskt granskade artiklar publicerades på tidskriftens hemsida, på 
detta sätt har författarna av arbetet med största mån säkerställt att ingen kommit till 
skada under forskningsprocessen och att etiska principer har följts (Helgesson, 2015). 
Alla artiklar som inkluderades i arbetet har varit peer reviewed vilket innebär att de har 
granskats av andra forskare i ämnet innan publicering, det stärkte artiklarnas kvalitet 
(Helgesson, 2015).

Kjellström (2017) uppgav att även författare till litteraturöversikter behöver göra egna 
etiska överväganden, trots att endast befintlig forskning sammanställs. Samtliga artiklar 
som inkluderats i arbetet har varit skrivna på engelska. Engelska är inte författarnas 
modersmål, författarna försökte vara så noggranna som möjligt för att göra så korrekta 
översättningar och tolkningar av artiklarna som möjligt och undvika risken för 
feltolkningar (Kjellström, 2017) och vidare en förvanskning av resultatet (Helgesson, 
2015).

Resultatdiskussion

Informationsöverföring vid patientöverlämningar i akutsjukvården
Smeulers et al. (2014) och Cohen och Hilligoss (2010) hävdade att det saknades en 
vedertagen definition av begreppet patientöverlämning. De granskade artiklarna visar 
inte samma bild utan artiklarna presenterar patientöverlämningar på ungefär samma sätt, 
att patientansvaret överförs mellan vårdpersonal, vilket tyder på en konsensus kring 
begreppet, om än inofficiellt.
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Resultatet visar att informationen framförallt överfördes muntligt mellan sjuksköterskor, 
ibland via telefon, eller med hjälp av elektroniska verktyg. Platsen för 
patientöverlämningar kunde variera, sjuksköterskorna presenterade även olika för- och 
nackdelar om respektive plats där patientöverlämningar utfördes. Variationen av 
metoder för patientöverlämning som visades i resultat överensstämde med Smeulers et 
al. (2014). Att det finns olika metoder för patientöverlämning har författarna erfarenhet 
av sedan tidigare, olika metoder kan till och med användas på samma klinik. De många 
metoderna kan vara nödvändiga eftersom olika metoder kan passa bättre för olika 
tillfällen. Olika metoder gör också att det kan bli svårt för personalen att ge en tydlig 
rapport. Svårigheterna kan exempelvis grunda sig i att personerna kan vara vana vid 
olika metoder för patientöverlämning, och vara oense om hur rapporten ska gå till, 
vilket kan påverka rapporten negativt. 

Det fanns en oenighet hos sjuksköterskor om patienten skulle involveras i 
patientöverlämningen. Vissa sjuksköterskor ansåg att det förbättrade kontinuiteten i 
patients vård och andra upplevde att det var svårt att involvera patienten i 
patientöverlämningsprocessen (Grimshaw et al., 2016). Säker vård kräver ett 
fungerande samarbete mellan olika professioner, patienter och närstående. Att involvera 
patienter och deras familjer i överlämningsprocessen kan öka säkerheten för patienterna 
(Härenstam & Sahlqvist, 2016). Om patienten involveras i överlämningsprocessen 
riskerar rapporten också att ta längre tid, vilket gör att den tar tid från rapporten hos 
resterande patienter och det kan leda till att dessa rapporter blir ofullständiga på grund 
av stress hos sjuksköterskan.

Resultatet visade att information som överfördes vid en patientöverlämning var 
patientens personuppgifter, information om patientens vårdbehov, medicinska och 
omvårdnadsinsatser och fortsatt planering (Klim et al., 2013; Schindler & Lapiz-Bluhm, 
2014; Wainwright & Wright, 2016; Zakrison et al., 2016) vilket överensstämde med 
Kachalia et al. (2007). Sjuksköterskorna hade olika åsikter om vilken information som 
skulle rapporteras vid en patientöverlämning, skillnaderna berodde på vilken avdelning 
sjuksköterskorna arbetade på (Schindler & Lapiz-Bluhm, 2014). 

Bakon & Millichamp (2017) presenterade ett standardiserat överlämningsverktyg som 
kunde användas verksamhetsövergripande, det uppskattades av användarna. Att det 
fanns skillnader hos sjuksköterskor avseende vilken information som förväntades 
rapporteras vid en patientöverlämning kan orsaka svårigheter att skapa ett gemensamt 
verktyg för patientöverlämning. Utvecklandet av ett verktyg måste därför förankras och 
utvärderas av sjuksköterskor på flera olika avdelningar och verksamhetsområden för att 
det ska fungera. 

Resultatet visade att vilken information som överförs och hur den överförs kan bero på 
sjuksköterskans kommunikationsförmåga (Farhan et al., 2012; Klim et al., 2013). 
Sjuksköterskor efterfrågade relevant, kortfattad och noggrann information som 
överfördes vid rätt tid (David et al., 2017; Klim et al., 2013; Staggers et al., 2012) med 
systematik och på ett tydligt och organiserat sätt (Fealy et al., 2019; Klim et al., 2013; 
Zakrison et al., 2016). Det stödjs även av Öhrn (2013). Kvalitativ och säker 
kommunikation har en avgörande effekt på patientsäkerheten (Dunsford, 2009; Öhrn, 
2013). Författarna anser att en säker överföring av korrekt, fullständig och avgränsad 
information vid rätt tidpunkt är nyckeln till att upprätthålla patientsäkerheten och att 
förhindra att vårdskador uppstår. Att informationsöverföringen skulle påverkas av 
sjuksköterskans kommunikationsförmåga är ett hot mot patientsäkerheten, varje patient 
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har rätt till en säker vård, och det ska inte avgöras av sjuksköterskans 
kommunikationsförmåga. Enligt 2§, kap 2 i SFS, 2010:659 fastslås att sjukvården ska 
arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår. Att se till att en 
patientöverlämning utförs på ett kvalitativt och säkert sätt måste vara regel, det ska inte 
påverkas av vem som ger rapporten.

Samtidigt som informationen ska vara kortfattad och korrekt visade det sig i resultatet 
att det saknades detaljerad information om medicinering vid patientöverlämningar 
(Braaf, 2015). Det kan finnas en speciell kommunikationskultur på enheter i sjukvården. 
Där det finns en vedertagen kunskap om olika läkemedel, som inte är självklar för 
utomstående medarbetare. Det kan leda till oklarheter i kommunikationen, om båda 
parter inte vet vad som informeras och det ökar risken för fel och misstag. Det åligger 
båda parter att se till att kommunikationen blir korrekt (Hazzard, Harris & Howell, 
2013) och enligt Pethybride (2009) behöver teammedlemmarna vara medvetna om 
varandras professionsområden och ansvar.

Faktorer som optimerar en säker och kvalitativ informationsöverföring
Greenfield (1999) förespråkade en gemensam träning i kommunikation för vårdpersonal 
redan under utbildningen. I resultatet sågs en förbättring av patientöverlämningar om 
personalen fått utbildning och träning i kommunikation och processen kring 
patientöverlämning (Kerr et al., 2014; Poh, Parasuram, & Kannusamy, 2013; 
Wainwright, & Wright, 2016). I artikeln av Bergs et al. (2018) sågs inte samma 
förbättring, utan de såg endast en förbättring i samarbetet mellan sjuksköterskorna och 
inte i kvaliteten på patientöverlämningarna i sig. Författarna anser att vårdpersonal 
regelbundet behöver träna på att kommunicera med varandra för att kunna ge en 
kvalitativ rapport vid patientöverlämningar, samt diskutera risker med kommunikation 
och problematisera högrisktillfällen. Vilket även stödjs av Farhan et al. (2012) och 
Fealy et al. (2019) som menade att det saknades träning i patientöverlämning. 

Utformandet av standardiserad kommunikation och standardiserade 
kommunikationsverktyg härstammar från flygindustrin. Fel och misstag kunde härledas 
till kommunikationsbrister vilket startade ett arbete med att standardisera 
kommunikationen. Liknande kommunikationsbrister sågs i vården, och metoderna 
implementerades därför även i vården (Sharp, 2012). Resultatet visade att kvaliteten på 
patientöverlämningar förbättrades om överlämningen utfördes utifrån ett standardiserat 
kommunikationsverktyg, det minskade även risken för att information som borde ha 
rapporterats missades att rapporteras (Bakon & Millichamp, 2017; Farhan et al., 2012; 
Fealy et al., 2019). Cohen och Hilligoss (2010) menade att det saknas forskning kring 
standardiserade kommunikationsverktyg vid patientöverlämningar. Resultatet tyder 
däremot på att det tillkommit forskning kring standardiserade kommunikationsverktyg, 
och deras åsikt om brist på forskning delas inte av litteraturöversiktens författare.

Användandet av standardiserade kommunikationsverktyg varierar. Kessler et al. (2013) 
menade att sjuksköterskor i högre utsträckning än andra professioner använde sig av 
standardiserade kommunikationsverktyg. Wainwright & Wright (2016) menade att 99 
procent använde sig av ett standardiserat kommunikationsverktyg vid 
patientöverlämningar. Enligt Thomson et al. (2018) använde endast 11 procent ett 
standardiserat kommunikationsverktyg vid patientöverlämningar, även Fealy et al. 
(2019) menade att standardiserade kommunikationsverktyg inte används i önskvärd 
utsträckning. Variationerna visar att arbetet kring patientöverlämningar behöver 



22

fortsätta, användandet av standardiserade kommunikationsverktyg behöver bli en 
standard för patienternas säkerhet. 

Att patientöverlämningen utfördes bedside lyftes fram som en metod som ökade 
patientsäkerheten eftersom patienten själv inkluderades i vården. Det gav 
sjuksköterskan en tydlig bild av patienten direkt. Samtidigt problematiseras metoden 
eftersom vissa sjuksköterskor upplever att de inte kan rapportera all information framför 
patienten (Grimshaw et al., 2016). Författarna har upplevt just denna problematisering 
kring bedsiderapportering ute i verksamheten, en upplevelse hos personalen att inte 
kunna rapportera fritt framför patienterna. Sjuksköterskorna behöver tänka på sitt språk 
och uttryck när de rapporterar framför patienterna. Kan det betyda att de inte rapporterar 
helt etiskt korrekt när rapporten sker på sjuksköterskeexpeditionen och eventuellt 
inkluderar egna subjektiva åsikter och bedömningar som inte borde ha inkluderats? 
Ibland kan patienten inte ha blivit informerad om prov- och undersökningsresultat, det 
kan vara ytterligare en anledning till att sjuksköterskorna föredrog att rapportera på 
sjuksköterskeexpeditionen. Att direkt få en tydlig bild av patienten och kunna 
kontrollera vitalparametrar och pågående infusioner där däremot en stor fördel med 
besiderapportering. Sjuksköterskan får en bild av sin patient direkt, vilket också blir en 
trygghet för patienten som får en bild av sin sjuksköterska, det stöds av Grimshaw et al. 
(2016). 

Sekretessen diskuteras också vid diskussioner kring besiderapportering. På många 
avdelningar delar patienterna rum, ofta är det bara ett tunt draperi som skiljer dem åt, 
och på akutmottagningen ligger det flera patienter i närheten av varandra. Det innebär 
att medpatienterna hör allt som sägs om rapporten sker bedside och påverkar patientens 
integritet och rätt till anonymitet. Vissa patienter kan av olika anledningar också ha en 
nedsatt förmåga att kunna medverka i en bedsiderapportering, exempelvis en betydande 
kognitiv svikt. Dessa patienter skulle antagligen gynnas om rapporten inte skedde 
bedside, på grund av deras nedsatta förmåga att kunna medverka. 

Hållbarhet definieras som miljööverväganden ur ekologiska och globala aspekter på alla 
nivåer. Omvårdnadsarbete ska utföras utifrån ett hållbarhetsperspektiv som upprätthåller 
en hälsosam miljö och inte riskerar att äventyra framtida generationers möjligheter till 
en god hälsa (Anåker & Elf, 2014). Patientsäkerheten kan förbättras genom en säker 
informationsöverföring vid patientöverlämningar därmed minska risken för vårdskador 
samt efterföljande materiella och ekonomiska förluster. Att använda ett standardiserat 
kommunikationsverktyg och skapa struktur på organisationsnivå skulle underlätta 
informationsöverföringen som krävs för en säker vård när personalgruppen kan vara 
rörlig.

Faktorer som hindrar en säker och kvalitativ informationsöverföring
Tiden patientöverlämningar tar har diskuterats som ett hinder för en säker och kvalitativ 
informationsöverföring. Både att det inte finns tillräckligt med tid för 
patientöverlämningar (Braaf et al., 2015; Grimshaw et al., 2016) och att 
patientöverlämningen tar för lång tid (David et al., 2017; Fealy, 2019; Grimshaw et al., 
2016; Zakrison et al., 2016). Är det egentligen tiden som är ett hinder för en kvalitativ 
och säker informationsöverföring, eller är det skickligheten hos den som rapporterar 
informationen, hur effektiv personen är på att ge kort, korrekt och avgränsad 
information? Ju skickligare personen som rapporterar är på att rapportera på ett korrekt 
sätt, desto snabbare borde det gå för den som tar emot rapporten att förstå och ta till sig 
informationen. Visserligen kan det ta lång tid ändå, men författarna är övertygade om 
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att patientöverlämningar kan effektiviseras genom standardisering, att det minskar 
tidsåtgången och gör informationen tydligare.

Ostrukturerade patientöverlämningar presenterades också som ett hinder för 
patientsäkerheten, flera rapporter kunde pågå parallellt och varje individ hade sitt eget 
sätt att rapportera på. Bristen på struktur ansågs öka ju mer instabil patienten var 
(Zakrison et al., 2016). Akutsjukvården är en högriskmiljö med flera olika processer 
pågående parallellt samt att patientens tillstånd kan vara kritiskt och kräva snabba 
korrekta beslut (SENA & SSF, 2017). Det är av högsta prioritet att upprätthålla en 
patientsäker kommunikation, för att patienten inte ska drabbas av en vårdskada. Det är 
varje sjukvårdspersonals skyldighet (SFS 2010:659, kap. 1, 1 §).

I resultatet presenterades flera olika orsaker till att informationsöverföringen och 
patientöverlämningar påverkas negativt. Olika störningsmoment, som att bli avbruten 
mitt i rapporten (Fealy et al., 2019; Klim et al., 2013; Siemsen et al., 2012; Zakrison et 
al., 2016), arbetsmiljöproblem, både organisatoriska problem såsom anvancerade IT-
system (Siemsen et al., 2012; Staggers et al., 2012), eller stressfylld miljö (Fealy et al., 
2019; Grimshaw et al., 2016; Siemsen et al., 2012; Thomson et al., 2018; Zakrison et 
al., 2016) och extrem arbetsbelastning (Fealy et al., 2019; Siemsen et al., 2012; 
Thomson et al., 2018; Zakrison et al., 2016). Gemensamt var att de hotade en säker och 
kvalitativ informationsöverföring. Dunsford (2009) skrev att hälso- och sjukvårdens 
komplexitet gör att det riskerar att uppstå kommunikationsbrister. Eftersom hälso- och 
sjukvården också klassas som en högriskmiljö (SENA & SSF, 2017) är det viktigt att 
försöka minimera dessa störningsmoment eftersom de hindrar 
informationsöverföringen, och riskerar att information missas eller uteblir vilket kan 
drabba patienterna negativt. Fealy et al. (2019) menade att det ligger i 
akutmottagningens natur att bli avbruten, att det inte går att undvika. Författarna tror att 
genom att göra varje individ medveten om det kritiska moment som 
patientöverlämningar är, skulle kunna minska onödiga avbrott, som inte är akuta för 
stunden. 

Slutsats

Akutsjukvården är en högriskmiljö, där många processer pågår parallellt och det kan 
vara ett högt flöde av patienter. Det skapar krav på vårdpersonalen att kunna 
kommunicera på ett korrekt och effektivt sätt. Informationen ska vara fullständig, 
korrekt, avgränsad och kommuniceras i rätt tid. Informationen behöver även vara 
strukturerad och kommuniceras på ett tydligt och organiserat sätt. Patientöverlämningar 
kan ske på olika sätt och det finns både för- och nackdelar med olika metoder. Vidare 
tyder litteraturöversikten på att en användning av standardiserade 
kommunikationsverktyg förbättrar informationsöverföringen vid patientöverlämningar. 
En patientöverlämning är ett kritiskt moment ur ett patientsäkerhetsperspektiv och det 
finns flera rapporterade hinder för en säker informationsöverföring. Det gäller som 
vårdpersonal att vara medveten om dessa hinder och försöka arbeta för att de 
minimeras. En säker patientöverlämning kan möjliggöras genom ett samarbete mellan 
olika professioner, patienter och närstående. Slutligen, en säker och kvalitativ 
informationsöverföring som utförs utifrån standardiserade kommunikationsverktyg ökar 
möjligheterna för en patientsäker vård.
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Klinisk tillämpbarhet

Litteraturöversikten visade att kommunikation och informationsöverföring vid en 
patientöverlämning påverkas av olika faktorer, och att patientöverlämningen utgör en 
risk för patienterna. Författarnas förväntan är att arbetet ska väcka sjuksköterskors 
medvetenhet om riskerna vid en patientöverlämning, skapa diskussioner och möjliggöra 
en utökad utbildning i området. Författarna hoppas också kunna skapa möjligheter för 
att kunna förbättra patientöverlämningsprocessen i den kliniska verksamheten. Inga 
studier från Sverige inkluderades i resultatet, det skulle vara av värde om studier 
utfördes i svensk sjukvård för att utforska aktuellt forskningsläge i Sverige. 
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BILAGA A
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).
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.

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



Artikelmatris BILAGA B

Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall)

Resultat Kvalitet/
Typ

Bakon, Millichamp 
2017 
Australien

Optimising the 
emergency to ward 
handover process: A 
mixed methods study.

Syftet var att förbättra 
patientöverlämningen 
mellan 
akutmottagningen och 
vårdavdelningarna 
genom att utveckla 
och utvärdera ett 
strukturerat 
överlämningsverktyg 
för 
patientöverlämningar. 

Ett verktyg för 
patientöverlämningar 
utvecklades utifrån 
befintliga 
överlämningsverktyg samt 
genom en genomgång av 
befintlig forskning, 
verktyget utvärderades i 
flera steg av erfarna 
sjuksköterskor från 
akutmottagningen genom 
fokusgrupper och genom 
enkäter för 
avdelningspersonal och 
justeringar gjordes. Den 
femte versionen av 
överlämningsverktyget 
implementerades i 
verksamheten, observationer 
av dess användning utfördes, 
projektet utvärderades också 
med hjälp av en enkät. 

N= 28 (enkät)
N=626 
(observationer)

Överrapporteringsverktyget 
faxades från akutmottagningen 
till vårdavdelningen och följdes 
upp av ett telefonsamtal mellan 
sjuksköterskorna för möjligheten 
att ställa frågor, bekräfta 
patientöverlämningar och lämna 
ytterligare uppgifter. 
Sjuksköterskorna som svarade på 
enkäten tyckte att 
överlämningsverktyget var 
tydligt och enkelt att använda 
och att det sparade tid att 
använda verktyget, samt att den 
möjliggjorde en mer korrekt bild 
av patienten. Observationerna 
visade att överlämningsverktyget 
användes i 97 % av de 
observerade tillfällena. De flesta 
momenten i verktyget utfördes i 
merparten av observationerna 
men resultatet visade att 
sjuksköterskorna endast 
inkluderade patienterna i deras 
vårdplan vid 51 % av 
observationerna. 

II
MM

Bergs, Lambrechts, 
Mulleneers, 
Lenaerts,Hauquier, 
Proesmans,Creemers, 
Vandijck 
2018

A tailored 
intervention to 
improving the quality 
of intrahospital 
nursing handover.

Syftet var att förbättra 
kvaliteten på 
sjuksköterskors 
patientöverlämningar 
från akuten till 
vårdavdelningar.

En kvasi-experimentell 
metod användes. 
Sjuksköterskor fick svara på 
en enkät innan och efter att 
ett strukturerat 
överlämningsverktyg 

N= 130
N= 66 (före 
interventionen)
N= 64 (efter 
interventionen)

Sjuksköterskorna som svarade på 
enkäten tyckte inte att kvaliteten 
på information hade förbättrats 
efter interventionen. 
Sjuksköterskorna på 
akutmottagningen tyckte att de 

I
P



Belgien implementerades. Olika 
sjuksköterskor deltog vid 
datainsamlingstillfällena. Ett 
sjukhus ingick i studien, 
deltagare rekryterades från 
akutmottagningen, fyra 
akutvårdsavdelningar och 
från 
intensivvårdsavdelningen. 
Avdelningarna valdes 
eftersom de tog emot flest 
patienter från 
akutmottagningen. 
Sjuksköterskorna utbildades 
i standardiserad 
patientöverlämning både 
teoretiskt och praktiskt.

fick en möjlighet att fråga och 
diskutera svåra patientfall med 
kollegor genom interventionen. 
Interventionen bidrog ett bättre 
samarbete i 
överlämningsprocessen.

Braaf, Rixon, 
Williams, Liew, 
Manias 
2015
Australien

Medication 
communication 
during handover 
interactions in 
specialty practice 
settings.

Syftet var att 
undersöka vilken 
medicinsk 
information som 
rapporterades och hur 
den rapporterades vid 
patientöverlämningar 
mellan 
sjuksköterskor.

Observationer utfördes där 
sjuksköterskor observerades 
i överlämningssituationer, 
131 observationstimmar 
utfördes. Studien utfördes på 
ett sjukhus och 
sjuksköterskor inkluderades 
från intensivvården, 
akutvården, thoraxkirurgin, 
och cancervården. Det 
insamlade materialet 
analyserades med hjälp av 
Medication Communication 
Model och och teman och 
subteman identifierades. 

N= 185 Resultatet visade att tidsbrist 
påverkade 
patientöverlämningarna, 
strukturerade överlämningar 
innehöll bättre information om 
medicinering jämfört med en 
icke-strukturerad 
patientöverlämning. 
Ostrukturerade 
patientöverlämningar skapade 
brister i nästkommande 
sjuksköterskas förståelse för 
patientens medicinering. Ibland 
upptäcktes inte brister i 
medicinsk information förrän 
den tidigare sjuksköterskan gått 
hem vilket kunde resultera i 
fördröjd behandling för 
patienten. Sjuksköterskor 
prioriterade även att rapportera 
över läkemedel som givits 
intravenöst framför de som givits 

I
K



oralt. Ofta preciserades inte 
vilken dos patienten fått utan det 
var endast läkemedelsnamnet 
som rapporterades. Resultatet 
visade även att sjuksköterskorna 
sällan ställde frågor om 
patientens medicinering vilket 
gjorde att medicinsk information 
inte rapporterades över till 
nästkommande sjuksköterska och 
därför gick förlorad. 

David, Holroyd, 
Jackson, Cleary
2017
Australien

'Being in the know': 
Nurses' perspectives 
on the role of 'end-of-
shift' verbal handover.

Syftet var att granska 
överlämningsprocesse
n i akutsjukvården 
och utveckla en 
teoretisk 
utgångspunkt utifrån 
sjuksköterskors 
perspektiv på 
patientöverlämningar.

Studien var utförd med 
metoden grounded theory 
där sjuksköterskor 
intervjuades i fokusgrupper. 
Fokusgruppsintervjuerna 
baserades på öppna frågor. 
Studien utfördes på 4 
avdelningar på ett sjukhus. 
Datainsamling och 
dataanalys skedde parallellt. 
Där kategorier och teman 
utvecklades. Författarna 
använde sig av en ständigt 
jämförande analys för att 
uppnå teoretisk känslighet. 
De gjorde även en integrerad 
litteraturöversikt för att öka 
medvetenheten av koncepten 
som undersöktes och 
analyserades.

N=41 Resultatet visade att 
sjuksköterskor prioriterade sitt 
arbete efter vad som sägs vid 
patientöverlämningar, att 
överlämningar är ett sätt att 
överföra information till 
nästkommande sjuksköterska, 
och minska risken för 
fördröjningar i vården och 
upprätthålla patientsäkerheten. 
Sjuksköterskorna beskrev även 
olika typer av överrapporteringar 
såsom muntlig överrapportering 
och överrapportering med 
dokumentation, vad som skulle 
rapporteras vid 
patientöverlämningar. Subjektiva 
åsikter sågs som irrelevant 
information men det 
sjuksköterskorna hade olika 
åsikter om vad som klassades 
som relevant information. 
Tidsbrist sågs som en faktor till 
ofullständig 
informationsöverföring.

I
K

Farhan, Brown, 
Woloshynowych, 
Vincent 

The ABS of 
handover: a 
qualitative study to 

Syftet var att 
identifiera den bästa 
metoden för 

Studien var utförd med 
metoden grounded theory 
där forskarna observerade 

N= 15 Observationen visade att det 
fanns ett behov av att använda ett 
system för patientöverlämning 

II
K



2012
Storbritannien

develop a new tool for 
handover in the 
emergency 
department

patientöverlämning 
och introducera ett 
nytt verktyg för 
patientöverlämning på 
akutmottagningen. 

patientöverlämningar på 
akutmottagningen och 
intervjuade sjuksköterskor 
för att undersöka innehållet 
och strukturen i 
patientöverlämning.

för att ha bättre struktur på 
akutmottagningen. 
Sjuksköterskorna svarade att 
bristande överrapportering kunde 
leda till försenad och otillräcklig 
behandling och ibland kunde det 
leda till en allvarlig händelse och 
risk för vårdskada. 
Sjuksköterskorna tyckte att dålig 
presentationsförmåga hos 
sjuksköterskan, bristande 
förmåga att förklara, brist på 
tydlig diagnos, bristande 
kompetens hos sjuksköterskan, 
arbetsbelastning, varierande 
kompetens hos olika professioner 
under ett arbetspass, bristande 
förberedelse inför 
patientöverlämning och bristande 
kännedom om patienten 
påverkade patientöverlämningen 
negativt.

Fealy, Donnelly, 
Doyle, Brenner, 
Hughes, Mylotte, 
Nicholson, Zaki
2019
Irland

Clinical handover 
practices among 
healthcare 
practitioners in acute 
care services: A 
qualitative study.

Syftet var att 
undersöka 
överlämningsprocesse
n i akutsjukvården 
inom och mellan 
teamen och mellan 
personal i skiftbyten i 
Irland, samt 
identifiera resurser 
och hinder och kunna 
öka effektiviteten vid 
patientöverlämningar.

Studien utfördes med 
individuella intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer. 
Deltagare rekryterades från 
12 av 44 akutsjukhus i 
Irland, deltagare från olika 
professioner inkluderades. 
Intervjuerna baserades på en 
standardiserad ämnesguide 
som ämnade deltagarna att 
diskutera ämnena. Data 
analyserades utifrån det 
naturalistiska paradigmet.

N = 116
13 
fokusgruppsint
ervjuer (6-7 st i 
varje)
28 individuella 
intervjuer

Resultatet visade att deltagarna 
saknade praktisk träning i 
överrapportering. Det fanns 
många lokala riktlinjer för 
patientöverlämningar, men 
deltagarna saknade 
standardiserade verktyg för 
patientöverlämningar mellan 
avdelningar. Deltagarna uppgav 
också att de inte visste om det 
fanns standardiserade 
överlämningsverktyg på deras 
sjukhus. Sjuksköterskorna 
beskrev patientöverlämningen 
mellan sjuksköterskor som att 
uppdatera nästkommande team 
om vad som hänt detta pass och 
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vad som behöver göras framöver. 
Deltagarna beskrev att de 
brukade använda hjälpmedel vid 
överlämningarna, såsom 
rapportblad. Sjuksköterskorna 
uppgav att tiden 
patientöverlämningarna tar är ett 
hinder för dess effektivitet, och 
bristen på struktur påverkar det 
negativt. De uppgav också att 
störningsmoment ofta uppstod, 
det kunde bland annat bero på att 
patientöverlämningen utfördes på 
sjuksköterskeexpeditionen. Ett 
annat hinder var att 
sjuksköterskor och läkare talar 
olika språk i sin profession och 
har svårt att kommunicera med 
varandra på ett optimalt sätt. 

Grimshaw, Hatch, 
Willard, Abraham
2016
USA

A Qualitative Study 
of the Change-of-
Shift Report at the 
Patients' Bedside.

Syftet var att 
identifiera faktorer 
och åsikter som 
påverkar frekvensen 
och innehållet av 
bedside-
överlämningar.

Djupgående intervjuer av 
sjuksköterskor utfördes. 
Sjuksköterskor från medicin-
, kirurg- och 
intensivvårdsavdelningen 
deltog i studien. Data 
analyserades var för sig efter 
att intervjun var utförd, och 
teman togs fram. De teman 
som tagits fram i respektive 
intervju bildade därefter 5 
slutliga teman. 

N= 7 Sjuksköterskorna uppgav att 
bedside-rapportering riskerade 
att ta längre tid jämfört med 
rapporter på 
sjuksköterskeexpeditionen. Det 
berodde på olika 
störningsmoment. 
Sjuksköterskorna framhöll 
samtidigt att bedside-
rapportering förbättrade 
kvaliteten och kontinuiteten på 
vården. Sjuksköterskorna uppgav 
också att allt inte kunde 
rapporteras framför patienten, att 
vissa uppgifter behövde 
rapporteras utanför patientens 
rum. Vissa sjuksköterskor 
uppgav att de hellre rapporterade 
på sjuksköterskeexpeditionen, 
andra tyckte att bedside-
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rapportering gjorde att de fick en 
tydligare bild av patienten direkt.

Kerr, Klim, Kelly, 
McCann
2014
Australien

Impact of a modified 
nursing handover 
model for improving 
nursing care and 
documentation in the 
emergency 
department: A pre- 
and post-
implementation study.

Syftet var att 
utvärdera om 
införandet av ett nytt 
verktyg för 
patientöverlämning 
förbättrade utförandet 
av utvalda 
omvårdnadsmoment 
och om det 
förbättrade 
dokumentationen.

Studien utfördes på en 
akutmottagning, där 
sjuksköterskor fick svara på 
en enkät före och efter 
implementerandet av ett nytt 
patientöverlämningsverktyg. 
Studien inkluderade även 
direkta observationer och 
journalgranskning innan och 
efter implementerandet av 
verktyget. 

Enkät: N= 67 
före 
intervention
N= 59 efter 
intervention
Journalgranskn
ing/observation
er: N= 173 före 
intervention
N= 195 efter 
intervention

Patientöverlämning skedde vid 
patienten i större utsträckning 
efter implementerandet av 
verktyget. Sjuksköterskor 
rapporterade i mindre 
utsträckning att information 
saknades i samband med 
patientöverlämningarna efter 
interventionen. 
Journalgranskningen och 
observationerna visade att 
dokumentationen av utvalda 
moment förbättrades efter 
interventionen.
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Kessler, Shakeel,  
Hern, Jones, Comes, 
Kulstad, Gallahue, 
Burns, Knapp, Gang, 
Davenport, Osborne, 
Velez
2013
USA

An algorithm for 
transition of care in 
the emergency 
department. 

Syftet var att 
presentera en algoritm 
som förbättrade 
säkerheten och 
effektiviteten vid 
patientöverlämningar 
på akutmottagningen.

Studien var en enkätstudie, 
där sjukvårdspersonal fick 
svara på en enkät. Enkäten 
skickades ut till flera 
organisationer som fick 
granska enkäten innan den 
användes i studien. Flera 
olika professioner deltog i 
studien. Enkäten innehöll 
frågor om aktuell 
patientöverlämnings praxis 
och vilka logistiska 
parametrar som var 
avgörande samt vilken 
information som en 
patientöverlämning skulle 
innehålla.

N= 902 
sjuksköterskor

Resultatet visade att ha utsedd tid 
för patientöverlämning och inte 
bli avbruten under processen 
samt att ha förmågan att 
identifiera en riskfylld 
patientöverlämning ansågs som 
de viktigaste logistiska 
faktorerna. Patientens nuvarande 
kliniska status, provresultat och 
pågående undersökningar sågs 
som några av de viktigaste 
faktorer som måste rapporteras 
vid en patientöverlämning, samt 
möjligheten att ställa frågor. 
Resultatet visade att 
standardiserade 
patientöverlämningar inte var 
normen. 43,5 % av 
sjuksköterskorna tyckte att 
patientöverlämningen skulle 
göras bedside. Elektroniska 
verktyg var det vanligaste 
hjälpmedlet vid 
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patientöverlämningar, följt av 
skrivna mallar.

Klim, Kelly, Kerr, 
Wood, McCann
2013 
Australien

Developing a 
framework for 
nursing handover in 
the emergency 
department: an 
individualised and 
systematic approach.

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
åsikter kring 
nuvarande 
överlämningsrutiner 
och viktiga 
komponenter för en 
effektiv 
patientöverlämning på 
akutmottagningen. 

Studien var utförd med 
mixad metod. 
Sjuksköterskor på en 
akutmottagning svarade på 
en enkät. 
Fokusgruppsintervjuer hölls 
där sjuksköterskor 
intervjuades utifrån frågan, 
“vad är den viktigaste 
informationen som du kräver 
vid en patientöverlämning?”

N=63 enkät
N= 41 
fokusgruppsint
ervju

Majoriteten av sjuksköterskorna 
uppfattade att de fick tillräcklig 
information om patienterna 
under patientöverlämningen. 
Hälften av sjuksköterskorna 
tyckte att viktiga vitalparametrar 
på patienterna missades under 
patientöverlämningen. 35 % av 
sjuksköterskorna tyckte att 
information kring medicinering 
ofta missades. 62 % av 
sjuksköterskorna rapporterade de 
rapporterade bedside framför 
patienterna och 41 % av 
sjuksköterskorna ansåg att 
patienterna kunde medverka vid 
överrapporteringen. 
Sjuksköterskorna angav att 
patients information (namn, 
ålder, allergier och social status), 
nuvarande hälsoproblem, 
relevant sjukdomshistoria och 
aktuell medicinering var 
viktigaste vid 
patientöverlämning.
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Poh, Parasuram, 
Kannusamy
2013
Singapore

Nursing inter-shift 
handover process in 
mental health settings: 
a best practice 
implementation 
project

Syftet var att 
undersöka nuvarande 
patientöverlämningar, 
identifiera styrkor och 
svagheter samt 
identifiera, 
implementera och 
utvärdera en 
evidensbaserad 
patientöverlämningsm
etod för 
sjuksköterskor för att 

Studien var utförd med hjälp 
av ett online 
databasprogram. Studien 
började med observationer 
av patientöverlämningar för 
att identifiera problemen. 
Därefter planerades 
interventionen och 
genomfördes, slutligen 
observerades 
patientöverlämningar på 
nytt. Studien utfördes på 

N= 212 Första observationen visade att 
sjuksköterskorna hade bristande 
teknik i patientöverlämning. De 
flesta sjuksköterskorna följde 
inte rätt process. Det 
rapporterades mest medicinsk 
och teknisk information och 
omvårdnadsinformationen var 
begränsad. Patientöverlämningen 
tog lång tid. Efter interventionen 
förbättrades användningen av 
standardiserade 
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förbättra 
patientsäkerheten 
omvårdnaden.

fyra psykiatriavdelningar på 
ett akutsjukhus. Forskarna 
observerade 
patientöverlämning mellan 
skiftbyten baserat på hur väl 
de följde 7 stycken kriterier 
som ansågs nödvändiga för 
att upprätthålla den bästa 
kvaliteten på 
patientöverlämningar. 
Observationer utfördes både 
innan och efter de erhållit 
utbildning i 
patientöverlämning. 

kommunikationsverktyg, 
identifiering av patienten, 
rapportering av patients 
sjukdomshistoria och aktuella 
status.

Schindler, Lapiz-
Bluhm
2014
USA

Collaborative 
Student-Led Initative 
to Improve Handoff 
Report Between 
Emergency and 
Medical-Surgical 
Departments

Syftet var att 
presentera ett 
studentlett initiativ 
med syfte att förbättra 
kommunikationen 
mellan sjuksköterskor 
på akutmottagningen 
och medicin- och 
kirurgavdelningarna 
för att främja 
patientsäkerhet och 
förbättra 
vårdkvaliteten. 

Sjuksköterskor på medicin- 
och kirurgavdelningen och 
akutmottagningen 
intervjuades för att 
identifiera den viktigaste 
informationen som måste 
inkluderas i en 
patientöverlämning för att 
den ska klassas som säker.

N= 23 Sjuksköterskorna på 
akutmottagningen och 
vårdavdelningarna tyckte att 
information om medicinering var 
det viktigaste under 
patientöverlämningen mellan 
akutmottagningen och 
vårdavdelningen. Patientens 
sjukdomshistoria, åtgärderna 
som utförts på akutmottagningen, 
allergier, patientens sökorsak och 
vitalparametrar ansågs vara 
viktiga av sjuksköterskorna på 
akutmottagningen. 
Sjuksköterskorna på 
vårdavdelningarna tyckte att 
information om laboratorieprov, 
undersökningsresultat, 
information om patientens 
psykiska status, ordinationer, om 
patienten hade en intravenös 
kateter och telemetribehov var 
viktiga.
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Siemsen, Madsen, 
Pedersen, Michaelsen, 

Factors that impact on 
the safety of patient 

Syftet var att utforska 
vårdpersonalens 

En semi-strukturerad 
intervjustudie gjordes med 

N= 47 Resultatet visade att utebliven 
och otydlig skriftlig och muntlig 
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Pedersen, Andersen, 
Østergaard 
2012
Dannmark

handovers: An 
interview study

attityder och 
erfarenheter av 
kritiska 
patientöverlämningstil
lfällen för att kunna 
belysa faktorer som 
påverkar 
patientöverlämningar 
från ambulans till 
sjukhuset och mellan 
sjukhus och inom 
sjukhuset. Samt att 
identifiera 
förbättringsmöjlighete
r för 
patientöverlämningar.

vårdpersonal (inklusive 
sjuksköterskor) som hade 
direktkontakt med patienter 
på ett universitetssjukhus. 
Intervjuerna utgick från en 
intervjuguide. Data 
analyserades enligt kvalitativ 
fenomenologisk metod. Åtta 
övergripande faktorer 
identifierades. 

kommunikation ofta förekom 
vilket ledde till risk för 
vårdskador. Bristande 
organisatorisk struktur och 
inkompatibla och otillgängliga 
IT-system hindrade och 
försämrade 
patientöverlämningar. Hög 
arbetsbelastning påverkade 
patientöverlämningar negativt. 
Flera nämnde att de var tvungna 
att kompromissa med vad som 
behövde göras vilket äventyrade 
vårdkvaliteten. Deltagarna tyckte 
att patientansvaret kunde vara 
otydligt i samband med 
patientöverlämningar. Deltagarna 
nämnde också att det var svårt 
för alla yrkeskategorier att förstå 
varandras kompetens vilket ledde 
till brister i teamarbetet. Kulturen 
hos personalen verkade inte 
stödja säkra 
patientöverlämningar.  
Deltagarna uppgav att 
vårdpersonal inte alltid såg 
patientöverlämningar som en 
riskfylld process.                              

Staggers, Clark, Blaz, 
Kapsandoy 
2012
USA

Nurses’ Information 
Management and Use 
of Electronic Tools 
During Acute Care 
Handoffs

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
informationshantering 
i samband med 
patientöverlämningar 
på medicin- och 
kirurgavdelningar 
utrustade med 
elektroniska 

Studien var utformad som en 
intervjustudie med 
sjuksköterskor och 
observationer av 
patientöverlämningar på 5 
medicin- och 
kirurgavdelningar på två 
sjukhus.

N= 93 Patientöverlämningar tog i 
genomsnitt 40 minuter. 
Sjuksköterskorna satt på 
sjuksköterskeexpeditionen där de 
hade tillgång till patientens 
journal, och sjuksköterskorna 
rapporterade muntligt. 
Sjuksköterskorna ansåg att de 
visste vad de skulle förbereda 
inför en patientöverlämning. 
Patientinformationen som 
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hjälpmedel och 
journalsystem.

sjuksköterskorna rapporterade 
var namn, ålder, rumsnummer, 
ansvarig läkare/vårdlag, 
inskrivningsorsak, sjukdoms- 
och behandlingshistoria, 
allergier, vårdplan och patientens 
aktuella status. Sjuksköterskorna 
tyckte att utskrivna 
överlämningsblad eller eget 
pappersblad fungerar bäst och 
använde dem istället för ett 
elektroniskt 
överlämningsverktyg. För dem 
var det viktigt att snabbt förstå 
patientens status.

Thomson, 
Tourangeau, Jeffs, 
Puts
2018
Kanada

Factors affecting 
quality of nurse shift 
handover in the 
emergency 
department.

Syftet var att 
undersöka och testa 
faktorer som antagits 
påverka kvaliteten av 
patientöverlämningar 
mellan sjuksköterskor 
på akutmottagningen.

Forskarna utförde först en 
litteraturöversikt för att 
identifiera faktorer som 
påverkade kvaliteten på 
patientöverlämningar mellan 
sjuksköterskor vid 
skiftbyten. De tog fram 18 
faktorer och fyra 
interaktionseffekter som 
antogs påverka 
patientöverlämningar. 
Utifrån dessa skapades en 
modell. Modellen testades 
sedan med hjälp av en 
tvärsnittsstudie där 
sjuksköterskor fick besvara 
en enkät.

N=227(349) Kvaliteten på 
patientöverlämningen skattades 
3,42 av 5, vilket innebar bra till 
mycket bra. Andra faktorer 
som mättes var användande av 
ett strukturerat 
kommunikationsverktyg, 
distraktionsmoment, tidsbrist 
med mera. Faktorer som 
påverkade 
patientöverlämningar var flödet 
genom triagen och relationen 
mellan sjuksköterskorna som 
deltog i överlämningen. 
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Wainwright, Wright 
2016
Australien

Nursing clinical 
handover 
improvement 
practices among acute 
inpatients in a tertiary 
hospital in Sydney: a 
best practice 

Syftet var att granska 
patientöverlämningspr
axis på sjukhus, 
implementera de bästa 
evidensbaserade 
metoderna och mäta 
effekten av dessa för 

Studien var utförd med hjälp 
av ett online 
databasprogram. Studien 
började med observationer 
av patientöverlämningar för 
att identifiera problemen. 
Därefter planerades 

N= 330 innan 
intervention
N= 330 efter 
intervention

Första granskningen av 
sjuksköterskornas 
patientöverlämning visade att 99 
% av sjuksköterskor använde ett 
standardiserat 
överlämningsverktyg vid 
patientöverlämning, stora brister 
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implementation 
project.

att förbättra 
effektiviteten vid 
patientöverlämningar 
mellan sjuksköterskor

interventionen och 
genomfördes, slutligen 
observerades 
patientöverlämningar på 
nytt. Studien var utförd på 
11 vårdavdelningar. 
Sjuksköterskor observerades 
vid patientöverlämningar 
baserat på hur väl de följde 7 
stycken kriterier som ansågs 
nödvändiga för att 
upprätthålla den bästa 
kvaliteten på 
patientöverlämningar. 
Observationer utfördes både 
innan och efter de erhållit 
utbildning i 
patientöverlämning. 

sågs i identifiering av patienten. 
Vid den andra observationen 
förbättrades 
patientöverlämningarna enligt 6 
av 7 kriterier, det andra kriteriet, 
användning av ett standardiserat 
kommunikationsverktyg förblev 
statisk. Identifieringen av 
patienter förbättrades.

Zakrison, 
Rosenbloom, 
McFarlan, Jovicic, 
Soklaridis, Allen, 
Schulman, Namias, 
Rizoli
2016
Kanada

Lost information 
during the handover 
of critically injured 
trauma patients: a 
mixed-methods study.

Syftet var att ta reda 
på orsakerna till 
varför information går 
förlorad, varför det 
uppstår och 
frekvensen av detta 
vid 
patientöverlämningar 
av traumapatienter 
mellan 
akutmottagningen och 
intensivvården på ett 
traumacenter i 
Kanada

En mixad metod användes, 
där journaler granskades, 
fokusgruppsintervjuer 
utfördes med sjuksköterskor 
från akutmottagningen och 
intensivvården och 
individuella intervjuer 
utfördes med trauma 
teamledare. Journalerna 
granskades avseende 
skillnader mellan den 
traumaledaren skrivit och 
den som skrivits från 
intensivvården. Intervjuerna 
var semi-strukturerade och 
utgjordes av öppna frågor. 
De individuella intervjuerna 
använde samma frågor. 
Studien utfördes på ett 
sjukhus i Kanada, 
sjuksköterskor från akuten 

N= 50 
journaler
N= 46 
sjuksköterskor 
i 
fokusgruppsint
ervjuer
N= 9 
individuella 
intervjuer med 
traumaledare

Resultatet av 
journalgranskningen visade att 
24 % av patienterna hade skador 
som inte rapporterades vid 
patientöverlämningen. 38 % av 
intensivvårdsjournalerna bestod 
av nya kliniska data som inte var 
identifierade eller inkluderade i 
journalen från akutmottagningen.  
48 % av journalerna innehöll 
skillnader i information. En bra 
rapport beskrevs som tyst, 
organiserad och grundlig där en 
person rapporterade all 
information. En dålig rapport 
beskrevs som kaotisk, högljudd 
med flera parallellt pågående 
överrapporteringar. Frekvensen 
av kaotiska patientöverlämningar 
ökade om patienten var instabil.
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och intensivvården deltog i 
gruppintervjuerna.

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  


