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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

En tydlig kommunikation mellan vårdpersonal på en sjukhusavdelning är av yttersta vikt 

för att bevara och stärka patientsäkerheten. Om det händer att kommunikationen angående 

patienten blir bristande, speciellt i överrapportering mellan den huvudansvariga 

vårdpersonalen, påverkas vårdkvaliteten eftersom viktig information går förlorad och 

risken för medicinska fel ökar markant. Sjuksköterskorna är de som i största grad har 

kontinuerlig kontakt med patienten när denna vårdas på ett sjukhus och har som vårdgivare 

ett ansvar för att en god patientvård utförs. För att detta skall kunna realiseras måste hela 

tiden kontinuiteten och säkerheten i omvårdnaden av patienten garanteras och detta bygger 

delvis på korrekt informationsöverföring.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av patientsäkerhet i samband med 

överrapportering av patienter vårdpersonal emellan på en ortopedklinik. 

 

Metod 

För att utforska sjusköterskornas upplevelser valdes att genomföra kvalitativa intervjuer 

med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

ljudbandspelare och transkriberades för att sedan analyseras med en induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. Sex sjuksköterskor från samma klinik som arbetat mellan 8 månader och 

15 år intervjuades. 

 

Resultat 

Olika områden belystes som sjuksköterskorna upplevde påverkade patientsäkerheten i 

samband med överrapporteringen på olika sätt. Förutsättningar för att patientsäkerheten 

ska bevaras i rapportmomentet var bland annat att det fanns rutiner och att en 

standardiserad rapportmodell brukades. Att vara uppdaterad inför sin rapport, att 

återkoppla till sina kollegor samt att försäkra att patientjournalerna innehöll relevanta 

uppdateringar underströks också.  

 

De områden sjuksköterskorna upplevde behövde förbättras var bland annat att hålla fokus 

under rapporten och fortsätta stötta och uppmuntra varandra att använda SBAR samt att 

inte glömma journalföringen trots muntligt rapport, användning av avdelningsbunda ord 

och förkortningar i journalerna samt när informationen i rapporten är gammal och/eller 

felaktig. Organisatoriska problem var upplevelserna av en hög arbetsbelastning som 

orsakar stress och fel samt otillräcklig rapportering av avvikelser. Slutligen presenterades 

vad sjuksköterskorna upplevde som för- och nackdelar hos muntlig rapport som var den 

använda överrapporteringsformen vid tiden för intervjuerna, respektive skriftlig rapport 

och några tankar om en blandad variant.  

 

Slutsats 

Patientsäkerheten kan påverkas av många faktorer i samband med överrapporteringen, vare 

sig den är muntlig eller skriftlig. Men med en strukturerad metod för överrapportering 

upplevde sjuksköterskorna att många av riskerna minskar, genom att strukturera 

överrapporteringen ansåg sjuksköterskorna även att de kunde spara tid. Arbetet med att 

implementera klinikens standardiseringsmodell fullt ut behövde dock fortsatta 

ansträngningar. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, Överrapportering, Sjuksköterska, Standardisering 
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INLEDNING 

En tydlig kommunikation mellan vårdpersonal på en sjukhusavdelning är av yttersta vikt 

för att bevara och stärka patientsäkerheten (Nilsson, Bågenholm & Stensmyren, 2010). Om 

det händer att kommunikationen angående patienten blir bristande, speciellt i 

överrapportering mellan den huvudansvariga vårdpersonalen, påverkas vårdkvaliteten 

eftersom viktig information går förlorad och risken för medicinska fel ökar markant 

(Gephart, 2012).  

 

Sjuksköterskorna är de som i största grad har kontinuerlig kontakt med patienten när denna 

vårdas på ett sjukhus och har som vårdgivare ett ansvar för att en välgrundad patientvård 

utförs (Öhrn, 2009). För att detta skall kunna realiseras måste hela tiden kontinuiteten och 

säkerheten i omvårdnaden av patienten garanteras (Svensk författningssamling [SFS], 

1982:763) och detta bygger delvis på korrekt informationsöverföring (Wallin & Thor, 

2008). Här såg författarna till föreliggande studie behovet av en fungerande och tydlig 

kommunikation i överrapportering mellan sjuksköterskor för att bevara och garantera 

säkerheten i omvårdnaden. Därför ville vi utforska hur patientsäkerheten kan komma att 

påverkas under överrapporteringen. 

 

BAKGRUND 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet handlar om förutsättningarna för hur vården bedrivs, det vill säga att det 

finns en strävan för att ständigt förbättra och kvalitetssäkra vården på ett sådant sätt att det 

uppmuntras att rapportera brister för att åtgärda dem. De senaste åren har 

patientsäkerhetsarbetet förändrats, från att tidigare handlat om enskilda personer som gjort 

fel har vården idag gått över till att söka de bakomliggande systemfelen. Detta efter att 

insikten kommit om att många misstag har en bakomliggande orsak (Öhrn, 2009).  

 

Säkerhetskultur innebär att det inom en organisation, exempelvis ett sjukhus, finns en 

medvetenhet om vad säkerheten består i och beror av samt vilka riskerna är som kan hota 

den. En fungerande säkerhetskultur kännetecknas av att säkerhetstänkandet finns med på 

alla nivåer inom organisationen och att säkerhetsfrågor kan lyftas på alla nivåer och 

återkopplas så att problemen kan lösas innan de uppkommer. Personalen bör även 

uppmuntras att ifrågasätta vanor eller rutiner som anses osäkra (Öhrn, 2009). 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 6 kap. 4 § säger att:  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för 

vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada…[kursivering tillfogad] 

 

Detta innebär att det ska finnas system genom vilka vårdpersonalen ska kunna 

uppmärksamma riskmoment och i förlängningen även eliminera dem. Av samma 

anledning så är även vårdgivaren skyldig att rapportera allvarligare händelser till 

Socialstyrelsen. De kan i sin tur gå in och undersöka vad som kunde gjorts för att undvika 

händelsen eller komma med riktlinjer för att förhindra att samma misstag uppstår någon 

annanstans (Ödegård, 2006). 
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Vårdskador 

En studie gjord under år 2007 av Socialstyrelsen (2008) visade på att vårdskador uppkom i 

8,6 procent av de vårdtillfällen som undersökts. En vårdskada definieras som en skada som 

uppkommer inom vården och som skulle kunnat undvikas. I knappt 87,5 procent av fallen 

ledde vårdskadorna inte till några bestående men efter 12 månader, men i tre procent av 

fallen bidrog skadorna till att patienten avled. Dessa skador leder i snitt till sex dagar extra 

på sjukhus vilket ger merkostnader och kan öka lidande och obehag för patienterna 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Infektioner är en av de vanligaste vårdskadorna och ger stora problem då personalen trots 

basala hygienrutiner alltid för med sig bakterier mellan patienterna. Ett av de snabbast 

växande problemen är bakterier av multresistenta stammar motståndskraftiga mot en eller 

flera typer av antibiotika, så som methicillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) 

eller vankomycinresistenta enterokocker (VRE) som sprids på sjukhus och vårdinrättningar 

(Ro, Shin, Noh, & Cho, 2012). 

 

Läkemedel som administreras, ordineras eller doseras fel är en av de största bidragande 

orsakerna till vårdskador.  Dessa fel ökar risken för biverkningar och interaktioner som kan 

leda till länge vårdtider eller en högre risk för andra typer av vårdskador så som fallskador 

eller trycksår (Socialstyrelsen, 2008; Ödegård, 2006). Risken för fel i varje patients 

läkemedelshantering ökar i samband med rapportering mellan olika vårdnivåer, exempelvis 

mellan sjukhus och kommunala vårdinrättningar men också när patienter flyttas inom 

sjukhuset mellan avdelningar (Öhrn, 2009).   

 

En av de vanligaste anledningarna till att vårdskador händer är dock när det uppstår brister 

i kommunikationen mellan patientens vårdgivare (Leonard, Graham & Bonacum, 2004). 

Om kommunikationen fungerar effektivt och felfritt mellan vårdpersonalen minskar även 

risken för patienten (Leonard et al., 2004; Wallin & Thor, 2008).  

 

Kommunikation 

Nationalencyklopedin [NE] (2012) definierar kommunikation som ”överföring av 

information mellan människor, djur, växter eller apparater”. Detta innebär att kommuni-

kation kräver minst två parter, en mottagare och en sändare av informationen. Enligt 

Fossum (2007) är det vanligast att samtliga parter är både sändare och mottagare i ett 

informationsutbyte för att skapa en återkoppling som visar att informationen har gått fram.  

 

Orsaker till att kommunikationen inte fungerar optimalt kan vara många men det finns 

några återkommande problem med alla typer av kommunikation. En av de vanligare är 

språkförbistringar där den ena parten inte förstår den andra partens terminologi. Exempel 

på detta är när en läkare som använder sig av latinska termer till en patient som inte har 

samma utbildning och förståelse för dessa uttryck (Fossum, 2007). Det språkliga hindret 

kan också visa sig om någon talar med en brytning eller en bred dialekt, som är svår att 

uppfatta eller kan använda uttryck som mottagaren kan misstolka. Det är viktigt att både 

sändare och mottagaren har en förståelse för den andres kunskapsnivå och anpassa sig till 

den för att inte viktig information ska misstolkas (Solet, Norvell, Rutan & Frankel, 2005). 
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Överrapportering 

Ett viktig kommunikationsmoment som sker flera gånger per dag på ett sjukhus är 

överrapporteringen vid ett skiftbyte där information om patienterna förs vidare till 

personalen i nästa arbetspass (Blouin, 2011). Denna rapport sker vanligtvis tre gånger per 

dygn på svenska sjukhus; natt- till dag-, dag- till kvälls- samt kvälls- till nattpersonalen 

(Björvell, 2011). Att överrapporteringen mellan personalen i de olika arbetspassen fungerar 

är viktigt då det sker ett skifte i ansvaret för patienternas vård och omsorg (Blouin, 2011; 

Solet et al. 2005).  

 

Vid överrapporteringen är det lätt hänt att viktig patientinformation glöms bort, förbises 

eller misstolkas och på så sätt blir informationen, det vill säga patientdata, förvanskad. 

Desto oftare ansvaret för patienten passas vidare vid skiftbyten under ett dygn desto oftare 

ges även tillfälle för information att glömmas bort eller ändras (Solet et al., 2005).  Med 

detta i åtanke blir även de sjukaste och svagaste patienterna på sjukhuset än mer utsatta. 

För att kunna ge dessa patienter bästa vård och omsorg behöver personal från flera olika 

avdelningar och specialiteter kommunicera och konsultera med varandra. Detta ger ett 

större antal händelser där det finns risk att kommunikationen och då även rapporten, 

fallerar, med en risk för patienten (Dunn & Murphy, 2008). 

 

Hinder och hjälpmedel i överrapporteringen 

Det finns studier (Solet et al., 2005; Jukkala, James, Autrey och Azuero, 2012; Welsh, 

Flanagan och Ebright, 2010) som tar upp och identifierar olika hinder respektive 

hjälpmedel inom överrapporteringsmomentet; företeelser och moment som slösar tid och 

gör att viktig information kan missas eller som istället hjälper och effektiviserar 

överrapporteringen.  

 

Enligt Solet et al. (2005) finns det ett antal faktorer som kan fungera som hinder i samband 

med överrapportering mellan sjukvårdspersonal. Exempel på dessa är miljöfaktorer så som 

brist på avskildhet, störande ljud och andra distraktionsmoment. Sociala faktorer så som 

hierarkier och sociala strukturer kan hindra personal från att ställa frågor eller ifrågasätta 

en behandling. Språkliga hinder som kan uppstå är till exempel icke vedertagna 

förkortningar eller bristande allmänna språkkunskaper. Även skillnader i kunskapsnivå kan 

försvåra kommunikationen och leda till missförstånd.  

 

Vidare anser Solet et al. (2005) att rapporteringsmediet har betydelse. Sker rapporteringen 

genom en direkt rapport (ansikte mot ansikte) så lämnas det mer plats åt personliga 

uppfattningar och värderingar. En indirekt rapport (skriftligt eller inspelning) kan lätt bli 

svårtolkad då den inte ger möjlighet till uppföljande frågor. Detta stöds även av Jukkala et 

al. (2012) och Welsh et al. (2010) som i sina studier belyser specifikt vad sjuksköterskorna 

finner som hinder och hjälpmedel i överrapporteringen. 

 

Jukkala et al. (2012) och Welsh et al. (2010) talar om hjälpmedel för att undgå vissa av 

dessa hinder. Det som lyfts fram som det största hindret är att det inte är rätt information 

som förmedlas under rapporteringen, antingen är det för mycket irrelevant information 

eller så missas relevant information. För att undvika att information missas så föreslår de 

därför användningen av checklistor och att fokus ska läggas på aktuell status och 

avvikande parametrar. Exempel på avvikande parametrar kan vara höga blodsockervärden, 

sviktande andning eller förändringar i allmäntillståndet. Båda studierna lyfter även fram 

vikten av att möta och kommunicera ansikte mot ansikte med det vårdlag som byts av. 

Detta för att kunna ställa kompletterande frågor och klargöra oklarheter. 
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Vilka hjälpmedel som bör användas och hur dessa utformas är individuellt för varje 

avdelning och hur just deras rapportrutiner ser ut (Wallin & Thor, 2008). 

 

Skriftlig rapport 

Skriftlig rapport kan även kallas för läsrapport eller tyst rapport och består i att 

sjuksköterskor och undersköterskor läser journalanteckningar som personalen från det 

tidigare passet skrivit. Detta kan ske på dator (Björvell, 2011) eller i vissa fall på 

pappersformulär eller checklistor som personalen från det tidigare passet fyllt i (Welsh et 

al., 2010; Jukkala et al., 2012). 

 

En av fördelarna med en läsrapport är att den som läser alltid kan välja vilken av patientens 

information de är intresserade av att veta inför omvårdnaden; sjuksköterskorna missar 

ingenting som hon eller han personligen anser viktigt att veta, och de bestämmer själva hur 

mycket tid som läggs på att läsa varje del och i vilken ordning. Även det faktum att det 

bara skall vara saklig information som skrivs i journalen är en fördel (Björvell, 2011). 

 

De sjuksköterskor som föredrar skriftlig rapport litar mer på vad som står skrivet än vad 

som sägs muntligt och tror att det sparar tid jämfört med att samlas varje morgon för att gå 

igenom patienterna i grupp (Meum, Wagensteen, Soleng & Wynn, 2011). 

 

Muntlig rapport 

Vid en muntlig överrapportering möts personalen från det föregående och kommande 

arbetspasset för att kunna vidarebefordra information och föra över patientansvaret till den 

nya personalen. Muntlig rapport kan ske vid skiftbyte men är även vanligt när en patient 

byter avdelning eller när konsulter skall komma för att bedöma patientens tillstånd eller 

ordinera specifik behandling. Som ett av hindren på grund av mediet för rapporten nämns 

att direkt rapport lämnar plats för subjektiva uppfattningar hos den som ger rapporten 

(Björvell, 2010). Som en fördel påpekas möjligheterna att bekräfta vad som förts vidare 

och ställa frågor för att tydliggöra oklarheter (Blouin, 2011; Dunn et al., 2008) samt att 

mottagaren kan läsa av kroppsspråk och tonfall, vilket i sig självt kan ge viktig information 

(Benham-Hutchins & Effken, 2010). 

 

I en studie av Björvell (Björvell, 2011) undersöktes på ett akutsjukhus i Stockholm hur 

mycket tid som togs upp av muntlig rapportering inför införandet av nya riktlinjer i 

journalföringen och överrapportering. Resultatet var att bland alla deltagande i studien blev 

den sammanlagda tiden som lades på muntlig rapport ungefär dubbelt så lång när den 

jämfördes med den då nya läsrapporten. En studie från Storbritannien (Pothier, Monteiro, 

Mooktiar & Shaw, 2005) visar dock att både muntlig och läsrapport förlorar viktig data 

efter ett antal cykler. Muntlig rapport tillsammans med skrivna checklistor var i studien 

många gånger effektivare för att behålla all essentiell information även om det tog längre 

tid än muntlig eller skriftlig rapport var för sig.  

 

Standardisering av överrapporteringen 

Standardisering av kommunikationen emellan vårdpersonal ger ordning och fokus och 

stärker därigenom patientsäkerheten i överrapporteringsmomentet (Dunsford, 2009; 

Jukkala et al., 2012; Marshall, Harrison & Flanagan, 2009; Sandlin, 2007).  
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För att standardisera och organisera rapportering i sjukhusmiljö, både muntlig, skriftlig och 

blandad, finns det flera olika modeller att välja bland. Några exempel är I PASS THE 

BATON (Introduction, Patient, Assessment, Situation, Safety concerns, Background, 

Actions) (Sandlin, 2007), PACE (Patient/problem, Assessment/actions, Continuing/ 

changes, and Evaluation), Reiley och Stengrevics (strukturerad rapport för skiftbyte med 

plats för nödvändig info av olika former) samt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt 

tillstånd och Rekommendation) (Welsh et al., 2010).  

 

På svenska sjukhus har speciellt SBAR vunnit mark som ett effektivt och säkert sätt att 

rapportera över en patient (Björvell, 2011; Wallin & Thor, 2008). Det kommer därför att 

utforskas närmare i föreliggande studie eftersom även sjukhuset där studien utförts 

implementerar SBAR.  

 

SBAR 

SBAR utvecklades i USA och har blivit ett vanligt verktyg för att förbättra och fokusera 

kommunikationen mellan vårdpersonalen på sjukhus (Pope, Rodzen & Spross, 2008; 

Wallin & Thor, 2008). Tanken när SBAR började anpassas till sjukhusmiljö från den 

amerikanska militären var att överkomma skillnader i sätt att kommunicera (Pope et al., 

2008).  

 

Den som rapporterar via SBAR måste även ha i åtanke innan rapporten att de är förberedda 

på de frågor och funderingar som den mottagande parten kan ha; informationen som 

behövs till rapporten skall finnas tillgänglig alternativt att den som rapporterar är säker på 

att de kan alla nödvändiga fakta utantill (Dunsford, 2009; Pope et al., 2008; Wallin & 

Thor, 2008). 

 

SBAR:s betydelse synes mest anpassat till en mer akut situation i tolkningsexemplet i 

Tabell 1 (Bilaga I), till exempel när en sjuksköterska ringer upp en läkare angående en 

försämrad patient, men detta verktyg går likaväl att anpassa till överrapporteringen som 

sker vid ett skiftbyte (Pope et al., 2008). Det står till varje avdelning och sjukhus som 

implementerar SBAR att anpassa till den situation de vill använda det i, liksom anpassa till 

vilka det är som kommer att använda instrumentet. Det är minst lika viktigt att den som får 

rapporten förstår och är bekväm med denna standardiseringsmodell som den som ger den 

(Wallin & Thor, 2008). Om den som tar emot rapporten inte är införstådd i modellen kan 

personen avbryta flödet, försöka leda konversationen annorlunda eller bli förvirrad över 

strukturen och vad som pågår (Marshall et al., 2009).  

 

Även hierarki kan vara i vägen för SBAR med sjuksköterskor som känner sig obekväma att 

ge råd till läkare, eller läkare som inte vill följa de råd eller rekommendationer som 

sjuksköterskan ger. Utbildningen blir då extra viktig för att alla ska känna sig säkra i vad 

som händer och sina roller. Att det faktiskt finns en hierarki kan även hjälpas att bli 

uppmärksammat genom ett gemensamt användande av SBAR mellan sjuksköterskor och 

läkare. Hierarkin kan då motarbetas för att nå en mer gemensam och jämlik 

kommunikation som gynnar patientsäkerheten (Haig, Sutton & Whittington, 2006).  

 

Sjuksköterskans ansvar för patientsäkerheten 

Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att ge en säker och vetenskapligt beprövad vård. 

Därför åligger det sjuksköterskor att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen och 

att ompröva sina idéer och rutiner när det kommer ny forskning som motbevisar dessa 

(SFS, 2010:659). 



6 

 

 Enligt Ödegård (2006) finns det ett samband mellan en bristande kunskap och en ökad 

andel av rapporterade incidenser inom sjuk- och äldrevård. Vidare har sjuksköterskor ett 

ansvar att informera patienten om alternativa metoder för undersökningar och behandlingar 

samt risker med dessa. 

 

Överföring av information mellan vårdpersonal är en annan viktig del i ansvaret då det 

varken är önskvärt eller möjligt att ständigt samma personal närvarar. Men det måste 

fortfarande finnas kontinuitet i vården för att säkra patientens möjlighet till en god vård 

från det att patienten ankommer sjukhuset till det att patienten skrivs ut. Det ansvar som 

krävs av sjuksköterskorna är att föra vidare information som kan vara viktigt för att 

patienten ska få en korrekt och säker vård (SFS, 2008:355). 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av patientsäkerhet i samband med 

överrapportering av patienter vårdpersonal emellan på en ortopedklinik.  

 

METOD 

Val av metod 

För detta arbetes upplägg valdes att göra en deskriptiv kvalitativ studie. Detta för att kunna 

precisera och analysera den upplevelse av patientsäkerhet i överrapporteringsmomentet 

som olika sjuksköterskor har. Grunden i kvalitativ forskning beskrivs av Polit och Beck 

(2012) som att en studies design byggs på och utvecklas allteftersom reflektioner och idéer 

om den insamlade datan framkommer. 

 

Vald metod för intervjuerna var halvstrukturerade kvalitativa intervjuer för att genom 

öppna frågor angående patientsäkerhet samt överrapportering och kommunikation 

uppmuntra intervjupersonerna att prata fritt och berätta deras tankar angående dessa  

ämnen (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). 

 

Urvalskriterier 

Ortopedkliniken på ett av sjukhusen i Stockholms län hade efterfrågat en studie som 

undersökte överrapportering mellan skiften. För att få flera synpunkter och perspektiv 

söktes sjuksköterskor som under sin yrkesverksamma tid använt olika typer av 

överrapporteringsmodeller, både skriftlig och muntlig överrapportering. Vidare söktes 

sjuksköterskor som arbetat på en och samma klinik de senaste sex månaderna för att de 

skulle hunnit vänja sig vid de rutiner som fanns på avdelningen. Även önskvärt var att de 

talade svenska flytande då detta minskar risken för missförstånd och feltolkningar (Solet et 

al. 2005). 

 

Undersökningsgruppen 

Intervjuer genomfördes med sex sjuksköterskor verksamma på Ortopedkliniken som 

efterfrågat studien. Alla sjuksköterskor som intervjuades för studien var kvinnor och 

ungefär i samma ålder. Medelantalet år som verksam sjuksköterska var 4,2 år och 

medianen 1,5 år. Alla hade arbetat på kliniken minst åtta månader och som högst 15 år. 

 

Datainsamling 

Då studien var efterfrågad av verksamhetschefer vid kliniken krävdes inget tillstånd för 

föreliggande studie. Ansvarig personal vid kliniken hjälpte till att komma i kontakt med de 

första intervjupersonerna samt sprida information om studien till sina kollegor (bilaga II). 



7 

 

 

Totalt genomfördes sex intervjuer i föreliggande studie vilket gav saturering av 

analysmaterialet. Detta framkom i och med att författarna inte kände att det tillkom ny data 

i de sista intervjuerna jämfört med tidigare intervjuer. För att inget intervjuinnehåll skulle 

gå förlorat eller glömmas bort innan analysen spelades alla intervjuer in med en 

ljudbandspelare, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009).  

 

Planerat antal intervjuer var sex till åtta och baserades på hur många intervjuer som 

författarna ansåg troligt behövas för att nå en tillräcklig datasaturering.  

Antalet baserades även på hur mycket data som behövdes för att svara på syftet samt hur 

många intervjuer som tidsramen för studien tillät att genomföra och analysera grundligt i 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009).  

 

Saturering eller mättnad uppnås enligt Polit och Beck (2012) när det inte längre kommer 

upp nya idéer och ämnen som tillför data relevant för syftet. När datasatureringen i ett 

material uppnås kan bland annat bero på kvalitén på datamaterialet. Långa intervjuer ger 

mer analysmaterial vilket gör att mättnad kan nås tidigare medan exempelvis förlägenhet 

inför ett känsligt ämne kan göra att intervjupersonerna inte alltid vill berätta allt som skulle 

varit relevant, då krävs oftast ett större antal intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive sjuksköterskas avdelning då alla sjuksköterskor 

ansåg det enkelt och kände sig trygga där. Under alla intervjuer deltog båda författarna till 

detta arbete, den ena ansvarade för ljudupptagning och den andra för att föra samtalet 

framåt. Rollerna växlades mellan de olika intervjuerna och båda författarna ansvarade för 

att komma med kompletterande frågor under alla intervjuer. 

 

Intervjuguide 

Intervjufrågor utarbetades för att besvara arbetets syfte och för att ge stort utrymme för 

intervjupersonens egna ord och upplevelser (bilaga III). För ändamålet utformades 

intervjuguiden så att det fanns klara huvudkategorier och förslag på frågor under dessa 

kategorier som kunde hjälpa till att belysa syftet. Frågorna ställdes med öppna 

frågeställningar som uppmuntrade till djupare reflektioner och vidare utveckling av 

intervjupersonernas resonemang och där svaren angav riktningen för nästa fråga. 

Författarna ansåg att det var viktigt att intervjupersonen fick leda samtalet med sina tankar 

och svar för att belysa deras personliga upplevelser och erfarenheter vilket också stöddes 

av Kvale och Brinkmann (2009).  

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att pröva intervjuguiden och för att se om den i praktiken 

kunde hjälpa till att besvara det syfte som var uppsatt för arbetet. Efter genomförd 

pilotintervju lades två frågor till samt att två frågor omformulerades något. Exempel på 

omformulering är att ”Vilka rapportformer har du använt dig av tidigare” ändrades till ” 

Vilka rapportformer har du erfarenhet av sen tidigare” och frågan ”Tycker du att det finns 

något speciellt som kan hota patientsäkerheten och i så fall vad?” lades till som ny efter 

pilotintervjun. Pilotintervjun gav användbar data och eftersom den intervjuade personen 

uppfyllde våra urvalskriterier kunde intervjun därför inkluderas i analysmaterialet i 

enlighet med Trost (2010).  
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Databearbetning 

Syftet med analysen av intervjuerna var att strukturera, organisera och försöka finna 

underliggande mening i materialet (Polit & Beck, 2012). 

 

Transkribering 

För att innehållet från varje intervju skulle vara lättillgängligt att arbeta med skrevs 

samtliga intervjuer in i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Office Word (Microsoft 

Office, 2013). Författarna delade upp transkriberingarna mellan sig och alla intervjuer blev 

transkriberade inom en till tre dagar av intervjutillfället. 

 

I alla intervjuer skrevs varje ord och mening som hördes ned och specifika bokstäver innan 

meningarna kännetecknade vem det var som talade, exempelvis ”A:” eller ”J:”. 

Hummanden, pauser och skratt som förekom under intervjuerna skrevs också ned för att 

göra transkriberingen så sann mot inspelningen som möjligt och hjälpa till att återge 

stämningen. Polit och Beck (2012) framhåller hur viktigt det är att vara ordagrann med allt 

som hörs på inspelningen, till exempel suckar, pauser, skratt och betoningar på vissa ord 

för att inte ändra hur innehållet tolkas om personen läser jämfört med om den lyssnar. 

Även Kvale och Brinkmann (2009) påpekar hur känslig transkriberingen är då talreglerna 

är olika för muntligt och skriftligt tal; transkriberingen är en översättning från en 

berättarform (muntlig) till en annan (skriftlig). Detta gör att ett innehåll som framstår klart 

och tydligt för lyssnaren kan vara mer svårtolkat och otydligt i skrift (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Dataanalys 

En induktiv analys användes för att bearbeta den data som erhölls i intervjuerna. Med en 

induktiv analys avses att objektivt analysera en människas berättelse utan förutfattade idéer 

och meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) och enligt Polit och Beck (2012) är 

tanken med den kvalitativa forskningen att utveckla studiens fokus och design beroende på 

vad som hittas i de data som erhålls. 

 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom av författarna var för sig. De delar som 

ansågs vara relevanta i materialet, det vill säga det som besvarade studiens syfte, 

färgmarkerades och jämfördes sedan och diskuterades författarna emellan. Varje viktig del 

ur råmaterialet som plockades ut kunde sedan bearbetas vidare i enlighet med Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008). Analysen påbörjades med att identifiera analysenheterna, 

vilka i detta fall var varje enskild intervju. Från varje analysenhet plockades sedan 

meningsenheter; meningar och stycken som hörde ihop genom sitt sammanhang och med 

ett för syftet väsentligt innehåll. För att göra innehållet mer hanterligt och kunna få en 

bättre översikt kondenserades meningsenheterna genom att förkortas utan att förlora det 

viktiga innehållet och betydelsen. Alla kondenserade enheter förseddes sedan med en kort 

men beskrivande kod genom abstrahering. Flera koder med liknande innehåll samlades till 

slut under ett gemensamt namn i en underkategori, vilka i sin tur sorterades in under 

kategorier. Dessa var Grunder för patientsäkerhetsarbetet, Överrapporteringens 

förbättringsområden samt Styrkor och svagheter i överrapporteringen. 

 

Varje intervjuanalys sammanfördes i tabeller med en egen färg per intervju för att ge bättre 

ordning och överblick i arbetet. Intervjuerna analyserades var för sig fram till koder och 

underkategorier. Därefter samlades koderna och de underkategorier som följde från alla 

intervjuer i en ny tabell där de organiserades och grupperades i passande, övergripande 

kategorier.  
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På detta vis kunde författarna genom analysen och diskussionen däromkring få fram ett 

resultat. Meningsenheter från flera intervjuer har sammansatts i tabell 2 (bilaga I) för att ge 

exempel på hela analysen från meningsenheter fram till en kategori. 

 

Trovärdighet 

För att vara trovärdiga i analysen och i resultatet som erhölls av denna har begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet som nämns av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) hållits i åtanke som en del i den kvalitativa analysen.  

 

Författarna till arbetet har kontinuerligt diskuterat varje analys av varje intervjutext 

tillsammans vilket gett en större uppmärksamhet på och medvetenhet om delar av texten 

som kunnat tolkas på olika sätt. Detta kallas för ett konsensusförfarande och görs enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) för att ytterligare bedöma och stärka 

trovärdigheten i arbetet. 

 

Vidare har författarna strävat efter att inga citat som används i resultatet har plockats ut 

eller lyfts fram på ett sådant sätt att de kan tolkas med en helt skild mening från kontexten i 

den ursprungliga intervjun. Detta i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

som menar att varje del i en intervjutext, exempelvis ett citat, fortfarande är en del i ett 

större sammanhang och att bevara detta stärker tillförlitligheten i resultatet. 

 

Giltigheten av resultatet har författarna försäkrat dels genom att en specifikt framtagen 

intervjuguide först testats vid en pilotintervju och sedan reviderats för att kunna besvara 

syftet samt dels genom att tydligt och sakligt beskriva metoden i arbetet som följer den 

kvalitativa traditionen. Även att försäkra sig om att inget viktigt material missas eller 

glöms bort har gjorts genom att spela in varje intervju. Att giltigheten stärks genom 

replikerbarhet stärker även trovärdigheten menar Kvale och Brinkmann (2009). 

 

En del i analysen var att författarna identifierade de kategorier/teman som förklarades eller 

synliggjordes både allmänt i flera intervjuer och mer grundligt i en enskild. Att ta vara på 

sådana samband i analysenheterna gav en större potential för överförbarhet i resultatet 

enligt Polit och Beck (2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

I en intervjustudie är en viktig etisk ståndpunkt hur intervjupersonerna skyddas. Frågor 

som alltid bör ställas enligt Vetenskapsrådet (2002) är hur deras konfidentialitet skyddas, 

hur informerat samtycke bör erhållas samt om och hur intervjupersonerna kan komma att 

påverkas av antingen intervjun eller det färdiga arbetet.  

 

Informerat samtycke 

Efter att en kontakt upprättats med ansvarig på kliniken bifogades ett brev via mejl som 

beskrev målet för arbetet och ämnet som skulle beröras (bilaga II). Brevet sattes sedan upp 

på avdelning för att informera och locka sjuksköterskorna. Inför varje intervju informerade 

sedan författarna åter igen kort om vad arbetet handlade om och ifall intervjupersonerna 

hade några frågor så kunde de ställa dem direkt eller höra av sig till författarna i efterhand. 

I enlighet med Helgesson (2006) informerades de som valdes ut att de kunde avbryta 

intervjun eller dra tillbaka sitt samtycke till att delta helt när de själva kände för det utan att 

behöva ange en anledning. 
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Helgeson (2006) anser att informerat samtycke är en förutsättning för att kunna genomföra 

studien på ett etiskt sätt, då det försäkrar att de personer som intervjuas är medvetna om 

syftet med studien samt att det skyddar deras integritet och skyddar dem från oacceptabla 

risker. I det informerade samtycket ingår bland annat tillåtelse om inspelning, hur 

intervjumaterial kommer att behandlas, skyddas och bearbetas, kontaktinformation och 

deras rätt att när som helst avbryta intervjun trots att det skulle kunna försena studien. 

 

Konfidentialitet 

Det var endast studiens författare som lyssnade till inspelningarna och läste 

transkriberingarna, och när arbetet är avslutat med ett godkänt betyg kommer dessa att 

raderas för att skydda intervjupersonernas konfidentialitet.  Det har inte heller angetts 

exakt vilket sjukhus eller vilken avdelning intervjupersonerna arbetade på för att skydda 

deras integritet. De citat som eventuellt skulle kunna kopplas till en enskild person har 

avidentifierat utan att dess mening ändrats eller har istället exkluderats helt, alla punkter i 

enlighet med Helgesson (2006) 

 

Konsekvenser för intervjupersonerna 

Författarna har bedömt att risken för negativa konsekvenser för intervjupersonerna var 

små. Det fanns ingen risk för direkt eller indirekt fysisk skada alls enligt Helgessons 

(2006). Risken för ickefysisk skada genom att känslig information om dem hamnar i orätta 

händer var också liten då intervjumaterialet i första hand inte har varit känsligt att prata om 

och i andra hand har endast två personer, författarna, haft tillgång till materialet. 

Intervjuerna gavs ej ut till någon utomstående person och allt material förvarades på 

privata datorer. För att ge akt om risk för integritetsskada har intervjupersonernas autonomi 

stärkts genom det informerade samtycket och respekt för deras integritet har iakttagit under 

att intervjuer och efterföljande analysarbete menar Helgesson (2006).  

 

Vetenskaplig hederlighet 

Som nämnts under Trovärdighet har inga citat manipulerats på så sätt att dess mening kan 

tolkas annorlunda för att ändra på resultatet. Alla källor har hänvisats till på ett korrekt sätt 

i arbetet för att kunna nå tillbaka till ursprungsmaterialet och inget material har kopierats 

utan korrekt citering och källhänvisning. Vidhållning av dessa principer görs för att inte 

idka vad Helgesson (2006) kallar för vetenskaplig ohederlighet, eller förfalskning.  

 

RESULTAT 

Genom analysarbetet identifierades kategorierna ”Grunder för patientsäkerheten”, 

”Överrapporteringens förbättringsområden” och ”Styrkor och svagheter i 

överrapporteringen” samt respektive underkategorier som här redovisas med citat. Citaten 

valdes ut för att vara representativa för vad som framkommit under intervjuerna och 

återspeglar den allmänna upplevelsen hos en eller flera av de intervjuade sjuksköterskorna. 

 

Grunder för patientsäkerheten 

Upplevelserna av vad som krävdes för en patientsäker vård skilde sig mellan de olika 

sjuksköterskorna. Vissa ämnen återkom och har delats upp ämnesvis för att åskådliggöra 

de delar som uppfattats som viktigast. Avsnittet börjar med systemförutsättningar följt av 

förutsättningar för att kommunicera korrekt information och undvika missförstånd. 
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Rutiner 

Alla sjuksköterskor var överens om att fasta rutiner och handlingsscheman på en klinik var 

en betydelsefull del i patientsäkerheten och som påverkade allt arbete på avdelningen.  

 

Vi har ju otroligt bra verktyg för allting, vi har rutiner och PM för precis minsta 

lilla grej vi gör här på avdelningen, så vi har en superbra grund att stå på. 

 

Personalen kände att det faktum att de hade rutiner och PM i sitt arbete blev som en extra 

säkerhetskontroll vilket gjorde att de kunde känna sig säkra i sitt arbete även under för hög 

arbetsbelastning. 

 

Jobbar vi efter de PM och rutiner vi har blir det patientsäkert, för att de är 

framtagna för att det ska bli patientsäkert, det har bevisats vara ett bra sätt att 

jobba. Sen blir det alltid att när det är högt tryck på avdelningen och man har 

jättemycket att göra då är det klart att det kanske inte alltid blir helt rätt. Samtidigt 

så är det då det är väldigt skönt att ha rutinerna och allt det som blir 

patientsäkerheten. För att då vet man att har jag gjort utefter det här vet jag att jag 

har gjort det jag ska. 

 

Använda en standardiserad rapportmodell 

Sjuksköterskorna ansåg att standardisering är viktigt och de flesta var positiva till att 

använda en rapportmall så som SBAR för att effektivisera rapporterna på kliniken. En 

förhoppning var att minska tiden de satt i rapport för att öka tiden med patienterna. 

 

Det är väldigt bra att använda SBAR. Med en standardiserad 

överrapporteringsmetod missar man inget, man får inte plats att säga så mycket 

onödigt. 

 

Vi sköterskor på avdelningen har pratat mycket om det här angående SBAR, att det 

ska bli väldigt intressant att se om det kan effektivisera ronderna. Om man 

strukturerar upp och har en tydlig plan går det smidigare och snabbare och om 

man får gjort det man ska ha gjort, då blir det säkrare. 

 

Att konsekvent använda sig av en mall under framför allt den muntliga rapporten ansågs 

var ett bra sätt hålla fokus. Det upplevdes även minskade utrymmet att prata om annat som 

inte rörde patienterna. 

 

Om man inte följer något slags mönster i hur man rapporterar så är det lätt att det 

glider iväg och man pratar om något annat. 

 

Vikten av att vara förberedd 

Något som återkommit under intervjuerna var vikten av att vara förberedd inför 

överrapportering, på så sätt kunde tid sparas och risken att glömma information minskade. 

Att vara förberedd grundade sig främst i att själv veta och vara säker vad som behövde 

rapporteras och hur de egna patienternas tillstånd var innan överrapporteringen. 

 

Och sen är det också väldigt viktigt att man själv är uppdaterad. Jag tycker det går 

bra om man själv går runt en runda innan man rapporterar över och ser hur 

patienterna har det. Att jag själv går runt och tittar så att jag själv har en 

uppdaterad koll, då brukar det gå bra tycker jag. 
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Att använda sig av de förtryckta SBAR-papper som kliniken utformat för att skriva på om 

varje patient var dessutom ett bra sätt att förbereda sig på poängterades. 

 

De som vill har möjlighet att få SBAR-papper och sen skriva sin egen rapportlista, 

och det är fler och fler som börjar använda det också. Det är ytterligare en sak som 

förenklar själva rapporten, om man utgår ifrån en sådan lista. Jag tycker att om 

man har en SBAR-mall så får man med det som är viktigt. Så länge jag vet det har 

jag något att gå på inför mitt arbetspass. 

 

Det nämndes även att ha en tydlig mall att följa minskar risken att något glöms bort genom 

att punkterna som följs hela tiden hjälper till för att komma ihåg. 

 

 

Återkoppling 

En sjuksköterska lyfte fram vikten av att komma ihåg att ställa frågor till sina kollegor för 

att täcka in de grundläggande behoven, så som smärta, mobilisering och elimination. Hon 

såg det som en betydelsefull del som lätt kunde glömmas bort både under rapporteringar 

och mitt i stressade arbetspass. 

 

 

Om jag inte frågar, har patienten vart uppe och kissat idag, då är det ingen som 

riktigt berättar om han inte har vart uppe och kissat. Så man måste hela tiden vara 

beredd på att ställa frågor, och ha omvårdnadsområdena i huvudet, har patienten 

kissat idag, har de vart uppe idag? 

  

Frågor och att repetera vad som sagts sågs även som ett effektivt sätt att bekräfta att 

informationen inte har missuppfattats. Det gav även en återkoppling som gav möjlighet att 

komplettera med information som förbisetts. 

 

 

Bevara läsbarheten i journalen 

För att kunna skapa sig en överblick av patienten upplevde de intervjuade sjuksköterskorna 

att det krävdes en journal som inte innehöll överflödig information, upprepningar eller 

formuleringar som kunde misstolkas. 

 

En stor sak inom patientsäkerhet skulle jag säga är dokumentation.(…) En sådan 

sak som att man måste dokumentera så att en annan person ska kunna läsa det och 

förstå och inte behöva tolka vad personen har menat. 

 

För att undvika missförstånd som kunde uppstå i journalanteckningar försökte en 

sjuksköterska att anpassa språket och skriva ut hela orden istället för förkortningar i 

sammanfattande status vid utskrivning från avdelningen. Då dessa oftast var de som lästes 

vid andra vårdinrättningar efter överflyttning eller vid återbesök. 

 

Jag brukar försöka att i slutanteckningar vara extra noga med att verkligen skriva 

ut ord och inte använda konstigare ord än vad som behövs. Just för att det är ofta 

den man läser, om patienten kommer vidare till ett annat ställe. 
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Överrapporteringens förbättringsområden 

Under följande underkategorier såg sjuksköterskorna möjlighet till förbättringar för att 

därigenom åstadkomma en säkrare överrapportering. De första underkategorierna handlar 

om områden där personalgruppen med gemensamma insatser skulle kunna förbättra 

överrapporteringen. De senare fokuserar på organisatoriska områden som skulle kunna 

förbättras. 

 

Fokus 

Problemet som sjuksköterskorna upplevde innan arbetet med SBAR påbörjades var att när 

det inte fanns en tydlig rutin för överrapporteringen fanns det ingen samstämmig åsikt om 

vilken information som krävdes i varje rapport. Det hände ofta att fokus i rapporten 

tappades och det började pratas om annat, eller att det togs upp för mycket information om 

patienten som inte var aktuell. 

 

Sen i andra stunden glider man iväg om att, ”Ja, fint väder det var ute i dag, när 

jag kommer hem idag ska jag ut och golfa” ”Ja trevligt. Vänta, vi ska ordinera 

blod här också!” 

 

Men det som är viktigast vid överrapporteringen är inte ifall personens mamma har 

ringt och vad hon sa. Det viktigaste är att vara väldigt konkret och kortfattad och 

tydlig, skulle jag säga. (...) Adekvata saker ska sägas BARA. 

 

Gemensam ansträngning 

SBAR-mallen användes fortfarande inte fullt ut vid tiden för intervjuerna. 

Sjuksköterskorna trodde att detta berodde på att alla inte ännu hade vant in sig vid 

användandet och att det till del kunde bidra till när det blev misstag i överrapporteringen. 

 

Det missas ganska mycket och folk rapporterar inte enligt SBAR, fastän att vi ska 

göra det. När saker missas kan det vara allt från helt obetydliga till kanske väldigt 

viktiga saker. 

 

För att införliva nya rutiner på en klinik så som SBAR innebar att det krävdes en förenad 

insats från alla medarbetare på avdelningarna. Tankarna kring att inte alla använde mallen 

för SBAR när de överrapporterade cirkulerade bland annat kring att personalen inte lade ett 

tillräckligt allvar vid behovet av att själv anstränga sig.  

 

Det gäller att alla strävar åt samma mål, och tyvärr tror inte jag att alla gör det. 

Och hur man ska förändra rutiner, det vet inte jag riktigt om det går. Det där är 

någonting som vi diskuterar jättemycket, och försöker ändra på saker för att det ska 

bli så bra som möjligt och ändå så fungerar inte vissa saker. Det gäller att alla 

strävar åt samma mål, och tyvärr tror inte jag att alla gör det. 

 

Åsikterna varierade om hur det fungerade eller inte och några var mer positiva till hur 

arbetet fortskred. 

 

Det blir bättre och bättre med SBAR. Alla blir bättre på att följa mallen, men vi får 

peppa varandra och tjata på varandra att följa den.  
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Journalkvalitén 

Inom journalföringen visade det sig viktigt enligt flera av sjuksköterskorna att rätt 

information står med för att ge en bra helhetsbild av patientens tillstånd. Parametrar som 

inte har förändrats tyckte de inte behövde uppdateras i de skrivna journalerna då det blev 

svårare att överblicka patientens helhetstillstånd. 

 

Folk skriver gärna mycket och folk berättar gärna samma sak varje dag i ett nytt 

status, ”patienten äter normalkost med god aptit” tjugofem dagar i rad. Du kan 

inte få upp den senaste statusen, du sitter bara och klickar. Man får ingen överblick 

av patienten. 

 

Flera sjuksköterskor ansåg vidare att kvalitén på den skrivna journalen sjönk då 

sjuksköterskorna inte kom i kontakt med journaler på samma sätt när de rapporterade 

muntligt.  

 

Eftersom vi har muntliga rapporter så läser vi sällan journalen och det gör att man 

inte alltid förstår flödet i en journal, man förstår inte vad som behöver uppdateras 

och skrivas, man förstår inte heller vad man behöver dokumentera för att kunna 

förstå en journal, så det blir ett glapp mellan förståelsen för hur man läser och sen 

hur man skriver. 

 

Till följd av detta så kunde det bli svårt att i efterhand se och förstå vad som har hänt under 

vårdtiden och skulle det uppstå en skada under vårdtiden så kunde det vara svårt att se vad 

som har gått fel och vad som kunde förhindrat att det. 

 

Det kan vara jättesvårt att följa vårdförlopp eftersom man tar det muntligt istället 

för att dokumentera det. Då är det också väldigt svårt att se i efterhand, 

återkonstruera hur gick det här till egentligen när det här blev fel. 

 

Språkliga missförstånd 

Ett problem med kommunikationen som upplevdes som återkommande och var när 

personalen inte kunde anpassa sig till varandras nivå av förkunskap vilket gjorde att 

budskapet gick förlorat. Det kunde vara mellan sjuksköterskor från olika avdelningar med 

olika specialiteter där någon använde ord som den andra inte kommer i kontakt med i 

normala fall. Ett annat exempel är när det i journalanteckningar står förkortningar som bara 

används på en specifik avdelning och utomstående inte förstod. Just denna användning 

trodde en sjuksköterska kunde vara besvärlig att komma ifrån eftersom personal på en 

avdelning hela tider lär och anammar vanor från varandra. 

  

Hon har skrivit den här förkortningen, då kan jag också använda den. Det blir lätt 

att man utvecklar något slags språk där man är, för att man använder det hela 

tiden. (...) Så det kan nog vara lite farligt, att man vänjer sig vid ett språk som man 

använder eller förkortningar som blir vardag. Man glömmer bort att andra ska 

förstå vad man menar. 

 

Sjuksköterskorna kände att när läkare inte kunde anpassa sitt språk adekvat till patienternas 

förkunskaper kunde det bli extra arbete där tiden hade kunnat användas för patienterna på 

ett annat sätt. Nu var de tvungna att förklara samma sak igen som läkaren men med 

vardagligare ord.  
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Läkarna är ofta inne och förklarar att ”Vi har gjort det här och det här. Sen 

kommer det här att hända och varsågod, hejdå”. Och sen går det 5 minuter och så 

trycker patienten på sin lilla knapp och så frågar de, ”Vad var det han pratade 

om?”. 

 

Felaktig information 

En annan faktor som påverkade med många fel i rapporterna var förskrivna listor som 

skrevs ut från patientliggaren på datorn inför varje pass. Det hände att det fanns felaktigt 

information i listan eller att den inte hade uppdaterats på länge. Sjuksköterskor som inte 

hade kontrollerat informationen i journalen kunde då rapportera vidare något som inte 

stämde.  

 

Vi har rapportlistor som är förskrivna som vi håller på och försöker få bort. De är 

inte så bra tycker jag, och många med mig eftersom det kan bli fel på dem ibland. 

Om någon skriver någonting fel så blir det som att alla tror blint på vad som står 

på listan, istället för att läsa i journalen. De som inte är pålästa på sina patienter 

rapporterar det som står på listorna, vilket är jättefarligt. 

 

 

Arbetsbelastning 

Att misstag uppstår i samband med rapportering beror enligt sjuksköterskorna till stor del 

på stress, att saker inte hinns med och glöms bort. Det är ofta inte heller förrän i ett senare 

skede som det märks att någonting gått fel 

 

Egentligen är man skyldig att sätta sig och läsa på allas journal men man hinner 

inte det. Om man har fått en felaktig rapport då kanske man inte hinner upptäcka 

det på en gång. 

 

Något som bidrog till att det inte fanns tid att läsa i patientjournalerna var upplevelsen av 

en hög arbetsbelastning, ständig underbemanning och överbeläggningar. Detta gjorde att 

flera av de intervjuade sjuksköterskorna uttryckte oro inför patientsäkerheten. 

 

Det som inte är bra är att vi nästan alltid är underbemannande. Man kan ta väldigt 

mycket kontroller och sen är det ingen som har möjlighet att åtgärda det, man 

kanske knappt hinner titta på värdena, ännu mindre få tag i en doktor... och ibland 

hinner man inte det heller. Eller så hinner man göra det men man hinner inte göra 

något annat. 

 

Följden av detta var att sjuksköterskorna hela tiden var tvungna att prioritera vad som var 

viktigast att göra just då, vilket då kunde gå ut över andra saker som också behövde göras. 

Det saknades resurser för allt som behövde åstadkommas. 

 

Ibland vet jag att nu får jag prioritera bort det här, det här hinner jag inte kolla nu. 

Eller det här hinner jag inte göra, det får vara. Ibland kan det ju vara att man 

måste välja mellan två olika patienter, vilken patient ska jag i första hand ta hand 

om. Vi hjälper alltid varandra om det är så att flera blir dåliga samtidigt men 

ibland så har man kanske verkligen inte möjlighet, om man är för lite personal. 

 

Ett annat problem som en sjuksköterska lyfte fram var att åtgärder som gjorts för att öka 

patientsäkerheten medfört ett ökat antal arbetsuppgifter utan att öka resurserna. 
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Vi har tagit in en medicinkonsult som vi har som läkare här, som gör ronder, för i 

början när jag jobbade här var det väldigt bristfälligt. (...) Nu när vi ha fått in den 

här medicinska konsulten så har vi fått väldigt mycket mer arbetsuppgifter. 

 

Säkerhetskulturen 

Avvikelserapporter ska hanteras och bearbetas på en systemnivå för att undersöka vad som 

kan ha orsakat felet och hur det kan förhindras i framtiden utan att peka på enskilda 

personer. Trots detta känner sig sjuksköterskor fortfarande tveksamma till att det efterlevs 

och rapporterar därför inte alla fel som upptäckes, av rädsla för att själva drabbas negativt 

och eventuellt bli av med sin legitimation. 

 

Gör en sjuksköterska fel så åker hon dit och man är rädd att bli av med sin 

legitimation. Gör en pilot fel tittar man istället vad var det som hände. Därför 

berättar de ”Nu har det här hänt. Vad var det som gick fel, vart i kedjan gick det fel 

och varför? Det här är ju en duktig pilot”, eller ”det här är en duktig 

sjuksköterska” kunde man ha sagt, varför har det då blivit fel?  För det är ingen 

som vill göra fel. Just det här att de tittar på kedjan och vad som har hänt, varför 

har det gått fel och vad ska vi göra för att ändra. För annars är det säkert någon 

annan pilot som gör samma fel. För uppenbarligen är det ett fel i kedjan, det finns 

ett glapp där det kan bli fel och det ska de inte finnas. Men ingen här skulle peka ut 

om de hade gjort fel. Då försöker man ju dölja det. 

 

I arbetet med patientsäkerhet fanns det sjuksköterskor som upplevde att det ibland inte 

fanns möjlighet att bedriva patientsäkerhetsarbetet på ett önskvärt sätt, då det kunde saknas 

tillräcklig uppföljning. 

 

All personal är ansvarig för att driva utveckling och identifiera fel, men det blir ett 

glapp där ibland, mellan vad som skulle behövas göra och vad som kan 

genomföras, för att vi saknar resurser. Eftersom mottagaren inte heller alltid har 

tid att vara delaktig så är det ibland kanske inte det mest effektiva. Det kan göras 

en hel del saker men sen är det ändå ingen som kan ta emot det. Det är ett glapp 

mellan vad som skulle behövas och vad som verkligen görs. 

 

Styrkor och svagheter med olika överrapporteringsmetoder 

Här nämns exempelvis några styrkor och svagheter hos de muntliga respektive skriftliga 

överrapporteringssätten som nämnts under intervjuerna samt sjuksköterskornas idé till 

förändring. Rubrikerna är organiserade efter rapportmetod och börjar med den muntliga 

rapportmetoden följt av den skriftliga metoden. Avsnittet avslutas med en idé om en 

blandad rapport. 

 

Den muntliga rapportens fallgropar 

Att i rapporten vara kortfattad och tydlig ansågs viktigt men en majoritet av sjuksköterskor 

tyckte att en muntlig överrapportering kunde ta onödigt lång tid.  

 

Det blir väldigt långa rapporter, vi börjar halv två sen kan vi ibland vara klara vid 

kvart över två, halv tre igår. En hel timme i rapportering och det är ju ganska 

mycket tid. 
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På en av de fyra avdelningarna på kliniken satt alla som arbetade med på 

överrapporteringen och alla patienter på avdelningen rapporterades. Detta innebär att 

sjuksköterskor och undersköterskor fick rapport på patienter som de inte hade ett 

omvårdnadsansvar för vilket gjorde att hela rapporten tog längre tid. 

 

På den avdelningen på kliniken tar de väldigt lång tid, alla sitter med på rapporten 

för alla patienter och det kan jag också ha kritik mot eftersom de är patienter som 

jag inte ska vårda. Varför ska jag veta deras sjukdomsbakgrund? Det är ingenting 

som jag ska ha att göra med egentligen eftersom jag inte vårdar patienten. 

 

Ett annat problem som flera av sjuksköterskorna uppmärksammade var att journalföringen 

blev sämre till följd av att rapporter gjordes muntligt och att information fördes vidare utan 

att den skrevs ner. Det beroende på vad varje sjuksköterska själv bedömde som relevant i 

sin rapport.  

 

Mycket information försvinner när man har muntliga rapporter. Väldigt mycket 

information som då kanske bara förmedlas muntligt och kanske inte hamnar i 

journalen och då glöms bort till nästa rapportering, för jag bedömer inte det som 

viktigt, för det är subjektiva bedömningar hela tiden, vad man väljer att rapportera. 

 

Subjektiva bedömningar 

De subjektiva bedömningar som det lämnas plats för i den muntliga rapporten ansågs 

kunna vara en nackdel då de kunde påverkas av upplevelser under dagen, exempelvis stress 

och personliga åsikter.  

 

Ja, muntlig rapport är väl subjektiv, det beror jättemycket vad du har upplevt under 

dagen, hur mycket du har haft att göra och inte, och också hur väl du känner 

patienten sen tidigare och så. 

 

Dock fanns även uppfattningen att subjektiviteten kunde vara en styrka med den muntliga 

rapportformen just på grund av möjligheten till att uttrycka ens egna subjektiva bild. Det 

gavs chans att diskutera med kollegor om situationer eller tankar som kunde vara 

problematiska att journalföra korrekt. 

 

Det som är bra med muntlig rapport är att man faktiskt också kan yttra subjektiva 

bedömningar, man kanske har problem eller man vill diskutera med varandra kring 

vissa svåra situationer som kan vara svåra att journalföra men som fortfarande är 

viktiga att diskutera. Den här typen av information som inte syns i journalen på det 

sättet.   

 

Tidspress 

Något som ansågs vara ett problem med skriftliga rapporter var att det ibland kunde vara 

svårt att hinna uppdatera journaler i tid för att nästa pass ska hinna läsa innan de börjar. 

Andra begräsningar ansågs vara svårigheter i att dokumentera vissa typer av bedömningar 

och känslor kring patientens tillstånd. 

 

Risken med läsrapporter är att det inte är dokumentrat tills dess att nästa ska läsa 

och sen finns det vissa begränsningar i dokumentationssystemet, som gör att vissa 

subjektiva bedömningar är svåra att dokumentera på ett bra sätt. 
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Ytterligare ett problem med de skriftliga rapporterna ansågs vara tillgången på datorer då 

det i början av passen skulle krävas en dator per personal för att alla ska kunna läsa 

journalerna samtidigt. 

 

Det som är grejen är att vi har ganska få datorer så om vi skulle ha läsrapporter så 

skulle även alla undersköterskor behöver ha varsin dator. Nu har vi tre datorer 

inne på expeditionen, plus en för sjukgymnasten. Om vi är tre sjuksköterskor som 

ska ta över då har de inte någonstans att läsa. 

 

Att själv kunna välja 

Något som en sjuksköterska lyfte fram som en stor fördel i samband med skriftliga 

rapporter var möjligheten att själv anpassa sin tid och välja vad man ska läsa på allt efter 

vad en sjuksköterska redan känner till om patienten och vad hon känner att hon behöver 

veta mer om. 

 

Med läsrapport har du en helt annan möjlighet som sjuksköterska att få en objektiv 

bild av hur patienten faktiskt mår och vad som har hänt enligt journal och se lite 

längre tillbaka tiden.(…) Man kan själv anpassa sig efter sina förkunskaper, om 

man känner patienten sedan tidigare. 

 

Det bästa av två världar 

En åsikt som kom fram angående de olika överrapporteringssätten var att en blandform 

kunde vara intressant att pröva. En kombination av skriftlig och muntlig rapportering 

skulle kunna vara att föredra då det kunde förena det bästa ur båda metoder med skriftlig 

överrapportering uppföljt av en muntlig avstämning för frågor och kompletteringar. 

 

Jag tycker att läsrapporter är bättre. Men man ska inte bara ha läsrapport utan 

man måste också ha en muntlig avstämning med sina kollegor, i fall det är 

någonting som inte kan tas med i en journalanteckning eller som man inte lyckas 

förmedla med sin journalanteckning.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden med intervjuer valdes för att kunna utforska sjusköterskornas 

upplevelser och fungerade tillfredställande utifrån studiens syfte då relevant material 

erhölls. Att använda sig av halvstrukturerade intervjuer gav i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009) sjuksköterskorna utrymme att prata fritt kring de ämnen och frågor som 

författarna lade fram. 

 

I studiens urvalskriterier ingick att de intervjuade sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst 

ett halvår vid sin nuvarande arbetsplats vilket uppfylldes av alla. Detta kriterium upplevdes 

fylla en relevant funktion då författarna upplevde att alla intervjupersoner var insatta med 

sin avdelnings rutiner och arbetssätt. Att alla intervjupersoner skulle ha använt sig av både 

muntlig och skriftlig rapportering under sitt arbetsliv uppfylldes inte vilket författarna 

märkte att det speglades i resultatet; av de som hade använt båda rapportformerna föredrog 

nästan alla skriftlig rapport och det hade varit intressant att se hur resultatet förändrats om 

alla intervjuade hade erfarenhet av de olika rapportformerna. 
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När hälften av intervjuerna var gjorda insåg författarna att en annorlunda urvalsgrupp hade 

gett ett större bredd på resultatet och en bättre överförbarhet. Nu arbetade alla 

intervjupersoner på samma klinik med samma rutiner och PM, de var av samma kön och i 

ungefär samma ålder. Kvale och Brinkmann (2009) menar bland annat att kön kan påverka 

hur en intervju utfaller och dess resultat. Författarna tror i detta fall inte att 

intervjupersonernas kön påverkade rollen som sjuksköterska så pass att resultatet 

påverkades. 

 

Författarna tror att däremot att överförbarheten i studien hade höjts om intervjupersoner 

från olika slags avdelningar och sjukhus hade sökts istället för den homogena grupp som 

intervjuades. Resultatet skulle nämligen då spegla upplevelserna hos en större grupp vilket 

Polit och Beck (2012) menar stärker överförbarheten. De påpekar också att nå en hög 

överförbarhet genom valet av personer i studien oftast inte är målet med en kvalitativ 

studie eftersom den baseras på personliga upplevelser. 

 

Alla intervjuer spelades in digitalt och detta gav författarna möjlighet att försäkra sig om 

att inget innehåll från intervjuerna glömdes bort. Därmed kunde full fokus istället ges till 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Andra alternativ var att använda en 

videokamera eller att bara lyssna och föra anteckningar under intervjun men författarna 

ansåg att ljudupptagning var det mest praktiska alternativet då tillgång till 

inspelningsutrustning redan fanns. Både Polit och Beck (2012) och Kvale och Brinkmann 

(2009) påpekar att någon form av inspelning är att föredra framför att föra anteckningar 

under intervjuns gång då detta annars skapar en delad uppmärksamhet hos den som 

intervjuar. 

 

Efter den första intervjun kompletterades intervjuguiden med två frågor och två andra 

frågor omformulerades, vilket tyder på att frågorna var relevanta för att få fram användbart 

material. Alla frågor berördes inte under varje intervju eftersom att de var mer allmänna 

om avdelningens rutiner. De frågor som inte behövde ställas varje gång besvarades 

utförligt i de tre första intervjuerna. I efterhand finns det andra frågor som författarna 

känner borde ha tagits med för att få en mer nyanserad bild, till exempel varje 

sjusköterskas åsikter om SBAR. Kvale och Brinkmann (2012) påpekar att hur strikt en 

intervjuguide följs är helt upp till hur intervjuaren väljer att lägga upp intervjun och 

beroende hur de önskar att den ska fortskrida. Författarnas önskan med en halvstrukturerad 

guide var att ta frågorna som de passade beroende på vilken riktning intervjun gått i och 

detta fungerade tillfredställande.  

 

Transkriberingen av alla intervjuer var tidskrävande men försäkrade att författarna blev 

välbekanta med det material de själva transkriberade. Det medförde att det sedan blev 

enklare att dra paralleller mellan olika intervjuer och komma ihåg vilka bärande 

meningsenheter som kom från vilken intervju. Nackdelen var att författarna transkriberade 

olika antal intervjuer. Följden blev att båda författarna inte kände en lika stor del av 

materialet lika väl, även om båda läste igenom alla transkriberingarna och analysprocessen 

tog därav längre tid. Denna första bearbetning som gör materialet familjärt menar Kvale 

och Brinkmann (2009) är det första steget i analysprocessen. 

 

Att analysera materialet genom att dela upp det i meningsenheter, kondensera till koder, 

underkategorier och kategorier var ett för författarna praktiskt sätt att förstå och få en 

överblick av alla intervjuers innehåll samt hitta gemensamma hållpunkter.  
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Författarna anser därför att den induktiva innehållsanalysen enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) var ett funktionellt verktyg för de kvalitativa intervjuerna.  

Olika intervjuer var olika svåra att koda och kategorisera då innehållet uppfattades röra 

mer abstrakta ämnen i några intervjuer, men alla gav relevant material utifrån syftet till 

resultatet. Författarna har i stort varit överens om vilka meningsenheter som varit relevanta 

i varje intervju och har annars genom diskussion kommit fram till om de skulle tas med. 

Genom hela arbetet har författarna diskuterat och ifrågasatt varandras slutsatser för att 

stärka studiens konsensusförfarande vilket i sin tur ger en större tillförlitlighet vilket 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar ökar studiens trovärdighet. 

 

Alla citat i resultatet har redigerats för att öka läsbarheten men inget ändrades till den mån 

att den centrala betydelsen gick förlorad vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

menar också stärker tillförlitligheten. När citat valdes ut och författarna bedömde att det 

fanns risk för identifiering omarbetades citaten även för att avidentifiera dem och om detta 

inte gick att göra tillfredställande exkluderades dessa för att inte riskera intervjupersonens 

konfidentialitet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att giltigheten av en studie höjs genom en tydligt 

beskriven metoddel. Som del av detta har författarna förutom att sakligt beskriva 

arbetsprocessen i studien även inkluderat alla dokument som använts i kontakt med 

intervjupersoner så som brev och intervjuguide.  

 

Alla inkluderade intervjupersoner informerades om deras rättigheter innan intervjun för att 

få en chans att göra ett informerat val. Intervjupersonernas konfidentialitet bevarades 

genom att allt material avidentifierades redan under transkriberingen och istället fick 

referensnummer samt att alla inspelningar raderades efter transkriberingen.  

 

Ingen vetenskaplig ohederlighet har brukats genom att manipulera eller utesluta material 

som kunde påverka resultatet. Om författarna har valt att utesluta ett relevant citat från 

resultatet har det varit för att ett likvärdigt citat funnits eller att intervjupersonens 

konfidentialitet hotats då det ej har gått att avidentifiera. Författarna bedömer fortfarande 

att det inte är något material som uteslutits som kunde ha ändrat på hela uppfattningen om 

resultatet eller studiens slutsats. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att rutiner är en form av standardisering för att försäkra att ett säkert 

tillvägagångssätt i enlighet med den senaste forskningen alltid används och författarna 

anser att rutinerna då blir en säkerhetsgarant för vårdpersonalen. Användningen av SBAR 

är klinikens sätt att standardisera överrapporteringen och blir därmed enligt Wallin & Thor 

(2008) deras sätt att höja patientsäkerheten i detta moment. Åsikterna om hur införande går 

varierade dock med både negativa och positiva inslag. Författarna anser då att det är 

viktigare ta till fasta på att användandet av SBAR hela tiden bör uppmuntras för att försöka 

förbättra det än att säga att nuvarande nivå är tillräcklig och låta arbetet stagnera.   

 

Inget i forskningen författarna har tagit del av och ingen av sjuksköterskorna har nämnt 

något som skulle vara negativt med att standardisera överrapportering. Tanken med 

standardisering av överrapporteringsmomentet är att det skall stärka patientsäkerheten 

genom att ge ordning och fokus i kommunikationen enligt Jukkala et al. (2012), Dunsford 

(2009), Marshall et al. (2009) och Sandlin (2007).  
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Sjuksköterskorna som intervjuades i denna studie nämner även att en tydlig struktur genom 

standardisering hjälper dem att komma ihåg allt relevant under rapporten.  

När en standardisering av överrapporteringen uppfyller sitt syfte och främjar organisering 

och struktur anser inte författarna att det bidrar med något negativt. Likväl är det viktigt att 

komma ihåg den grundläggande tanken hos en rutin och inte blint efterfölja den utan att 

utveckla den allteftersom omständigheterna ändras. Författarna tror att risken då kan bli att 

patientsäkerheten kan komma att påverkas bara för rutinernas varande, för traditionens 

skull. 

 

Rutiner på kliniken gör att sjuksköterskorna fortfarande känner att de får en möjlighet att 

arbeta patientsäkert även om det är en hög arbetsbelastning som de upplever kan påverka 

patientsäkerheten negativt. Den höga arbetsbelastningen gör att sjuksköterskorna inte 

känner att de hinner göra allt som behövs i arbetet med varje patient. Överbeläggningar 

bidrar till att höja arbetsbördan för sjuksköterskorna då det blir ett ökat antal patienter utan 

att öka antalet sjuksköterskor. Den ökade arbetsbördan kan då sägas stjäla tid från varje 

patient som sjuksköterskan egentligen hade behövt ge till var och en. Även tiden som 

sjuksköterskorna har att läsa journaler och själv journalföra och förbereda rapport för 

personalen som byter av minskas och därmed kan patientsäkerheten i överrapporteringen 

äventyras. En studie av Holden et al. (2011) på två amersikanska sjukhus visar att en 

förhöjd arbetsbörda bidrar till fel i omvårdnaden bland annat vad gäller medicineringen 

och blir då ett patientsäkerhetshot. Reslutatet visar vidare att en ökad personaltäthet inte 

nödvändigtvis skulle bidra till en ökad patientsäkerhet igen. Författarna anser fortfarande 

att sjuksköterskornas oro behöver tas i beaktande då studiens (Holden et al., 2011) 

överförbarhet till svenska sjukhus och förhållanden inte kan antas vara absolut och att en 

individuell bedömning av arbetsbördan på kliniken är att föredra. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att när deras arbetsbelastning var för hög och de kände sig 

stressade fanns det inte tid att läsa i patientjournalerna. Förutom risken som detta kan 

medföra under omvårdnaden gjorde detta att patientsäkerheten under överrapporteringen 

påverkades av användandet av de patientliggare som skrevs ut från datorn. Patientliggaren 

med omvårdnadsinformation blev ett sätt att spara tid då all information fanns samlad men 

blev sedan i sig ett riskmoment om informationen var felaktig eller gammal. 

Sjuksköterskorna påpekade vikten av att vara uppdaterad inför överrapporteringen de 

skulle hålla i, vilket stärks av forskning som utvärderar SBAR och dess 

användningsområden (Dunsford, 2009; Pope et al., 2008), men patientliggaren kunde bli 

en förenklad väg som tog mindre tid men denna risk kommer förhoppningsvis att försvinna 

när patientliggarna tas bort. 

 

Att patientsäkerheten kan påverkas av att en sjuksköterska får en felaktig rapport synes 

uppenbart men beror naturligtvis på vad felet består i och om hon upptäcker det i tid. 

Källan till felet ligger hos den som ger den felaktiga rapporten men ansvaret för patienten 

förs vidare i överrapporteringen menar Blouin (2011). Det blir därmed den nya 

sjuksköterskans ansvar om fel vård ges eftersom det i Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) står att hälso- och sjukvårdspersonal själva bär ansvaret för hur arbetsuppgifter 

utförs och dit räknas vård och omvårdnad av patienterna. Det är därför viktigt att läsa i 

patienternas journaler inför arbetspasset och författarna anser att det är ett systemfel om 

sjuksköterskorna inte har tid att läsa vad de anser sig behöva för att ge en säker vård.  
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Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) ställer i 2 a § krav på att all hälso- och 

sjukvård som bedrivs ska vara säker och av god kvalité och författarna menar då att detta 

är svår att uppfylla om hälso- och sjukvårdspersonalen, så som sjuksköterskorna, inte har 

tagit del av den aktuella informationen som finns om sina patienter. 

 

Av de sex intervjuade sjuksköterskorna hade fyra använt sig av läsrapport tidigare. Tre av 

dem uttryckte att de föredrog den skriftliga rapportformen framför den muntliga, medan en 

intervjuperson var tydligt negativ till läsrapporten. Det som nämndes av bland annat 

Björvell (2011) till fördel för läsrapport speglades även hos intervjupersonerna med 

erfarenhet av det. Att själv kunna välja vad som kändes aktuellt för varje patienten, i vilken 

ordning det läses och hur mycket tid som spenderas var viktiga aspekter för de intervjuade 

sjuksköterskorna. Något som författarna inte stött på i tidigare forskning var en upplevelse 

hos sjuksköterskor att det inte fanns tillräckligt med tid för att hinna uppdatera journalen 

innan varje överrapportering. Denna känsla av tidsbrist fick en av de intervjuade 

sjuksköterskorna att ställa sig frågande till om läsrapport skulle vara en effektiv 

överrapporteringsmetod på deras klinik i nuläget. 

 

Det nämndes upprepade gången att den muntliga rapporten på kliniken tog lång tid och att 

sjuksköterskorna upplevde detta som ett problem. Att muntlig rapport kan ta längre tid 

syntes även i forskningen (Björvell, 2011). Att rapporterna tog lång tid trodde 

sjuksköterskorna bland annat berodde på att det kunde saknas fokus under rapporten men 

att det kunde motarbetas med användningen av SBAR som höll på att införas sedan en tid. 

De upplevde däremot att användandet av SBAR fortfarande behövde förbättras.  

Författarna tror också att SBAR kan effektivisera överrapporteringarna men precis som 

sjuksköterskorna nämnde under intervjuerna så behövs det en samlad insats och att 

personalen stöttar och uppmuntrar varandra. Wallin och Thor (2008) nämner att alla som 

delar i en SBAR-rapport måste vara bekväma med modellen för att det ska gå smidigt och 

detta tror vi uppnås bäst genom att fortsätta öva. 

 

Att informationsöverföringen påverkades negativt under rapporterna sågs som ett desto 

större problem vilket stämde överens med vad Jukkala et al. (2012) och Welsh et al. (2010) 

visade i sina studier. I intervjuerna nämndes att det togs med ovidkommande information 

men också det faktum att det hela tiden var en subjektiv bedömning som låg till grund för 

vad varje sjuksköterska såg som viktigt att rapportera vidare. Detta stämmer även överens 

med vad Björvell (2011) nämnt som en negativ faktor med muntlig rapport, att det 

återkommer subjektiva bedömningar som inte finns i den skriftliga rapporten. De 

intervjuade sjuksköterskorna pekar även på att subjektivitet kan vara en styrka i vissa 

avseenden för att kunna ge en korrekt rapport vilket författarna inte har sett i annan 

forskning. 

 

Sjuksköterskorna upplevde även att den muntliga rapporten kunde påverka kvalitén hos 

patientjournalerna. Dels att personal som inte läste journalerna tillräckligt inte heller visste 

hur de skriver på ett förståeligt sätt och dels att personal tycker att de inte behöver 

dokumentera något som de har fört det vidare i den muntliga rapporten. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna kände att det kunde vara svårt att få en överblick i journalen samt att om 

en vårdskada uppstår skulle det bli svårt att spåra händelseförloppet så som 

Patientsäkerhetslagen kräver (SFS, 2010:659). Vidare står det i Patientdatalagen att en ”En 

patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av 

patienten” (3 kap. 6 §, SFS, 2008:355) och då kan det ifrågasättas om detta uppfylls om 

det är svårt att få en överblick över en patients tillstånd utifrån dess journal. 
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En annan del av den muntliga rapporten som inte fungerar optimalt emot lagen är de 

rapporter där all personal på avdelningen får rapport om alla patienter, även de som de ej 

själva ska vårda. Sjuksköterskan som nämnde fenomenet ställde sig frågande till varför alla 

fick denna information om patienterna.  

 

I Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) står det att känsliga personuppgifter, såsom 

journalhandlingar, får delges om hälso- och sjukvårdspersonal behöver dem för att ge 

patienten i fråga vård eller behandlig. Då inbegrips inte alla personal på avdelningen 

eftersom alla har ansvaret för sina egna patienter. Därmed anser författarna att 

sjuksköterskans oro kan vara befogad. När all personal sitter med bidrar det också till en 

längre övarrapportering för alla inblandade vilket kan upplevas onödigt då tid som kunde 

ha ägnats åt ens egna patienter istället läggs på att höra om andras. 

 

Rapportering av avvikelser är som hänt är inte nödvändigtvis en del av själva 

överrapporteringsmomentet mellan passen men är fortfarande en form av överrapportering 

som påverkar patientsäkerheten i allra högsta grad eftersom avvikelserapportering görs när 

något gått tokigt. Om sjuksköterskorna varken känner sig säkra eller bekväma att 

uppmärksamma avvikelser inom verksamheten blir det i sig en stor säkerhetsrisk eftersom 

patientsäkerheten uppehålls dels genom att upptäcka fel i rutiner och system för att ge 

utveckling inom bristande områden så att felen inte upprepas. Om fel som upptäcks inte 

rapporteras strider det även mot Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) men författarna 

uppfattar situationen som att uppmärksamhet och uppmuntran för att förbättra 

avvikelserapportering behöver komma uppifrån.  

Detta för att ge större tro att det leder till förändring och att orsakerna inte beror på 

personliga tillkortakommanden hos sjuksköterskorna. 

 

Enligt Bhabra, Mackeith, Monteiro & Pothier (2007) samt Pothier et al. (2005) förloras 

alltid data under överrapportering men det går att höja mängden bevarad data som förs 

vidare genom varje överrapporteringscykel genom att införa skriftliga moment till en 

muntlig rapport, så som checklistor. En blandvariant av skriftlig och muntlig 

överrapportering berördes av en sjuksköterska som ett alternativ till den muntliga 

rapporten som användes vid tiden för intervjuerna. Idén var att kombinera att 

sjuksköterskorna läser sina patienters journal och sedan har en muntlig avstämning med 

kollegorna de avlöser och författarna tror att det kan vara intressant att pröva på kliniken 

på en liten skala och utvärdera. 

 

Slutsats 

Patientsäkerheten kan påverkas av ett flertal olika faktorer under överrapporteringen och 

dessa kan bero på om rapporten är muntlig eller skriftlig. Att standardisera rapporten sågs 

som ett effektivt sätt att både göra överrapporteringen säkrare och bespara tid men 

upplevelsen på kliniken vara att de fortsatt behövde arbeta med att implementera deras 

standardiseringsmodell fullt ut. 

 

De faktorer som framstod påverka patientsäkerheten under överrapporteringen var bland 

annat stress som gjorde att sjuksköterskorna inte hade tid att förbereda sig inför rapporten 

och istället använde förskriva listor som riskerade att innehålla felaktig information. Andra 

problem uppstod när sjuksköterskorna tagit emot en rapport som innehöll något felaktigt 

och inte själva hade tid att läsa i patienternas journal och kunde upptäcka felet.  
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Sjuksköterskorna upplevde även att subjektiva bedömningar om vilken information de 

rapporterar och inte rapportera vidare samt när sjuksköterskorna inte journalför vad de 

rapporterat muntligt som ett problem. 

 

 

Fortsatta studier 

Vidare studier som utforskar vilka samband som kan finns mellan muntlig rapportform och 

kvalitén på patientjournalerna. Författarna bedömer detta vara ett relevant ämne eftersom 

det under denna studie framkommit att intervjuade sjuksköterskor uppfattat en koppling 

däremellan. Även intressant vore en studie som liknar föreliggande men med en större 

urvalsgrupp med intervjupersoner från olika sjukhus och avdelningar för att se hur olika 

rutiner och vanor påverkar resultatet. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Författarnas förhoppning är att denna studie ska kunna komma till nytta genom att 

tillämpas kliniskt av kliniken som efterfrågat studien samt att andra kliniker som vill se 

över sin överrapporteringsmodell skall kunna finna studien användbar. När denna studie 

blir allmänt tillgänglig har det gått över ett halvår sedan intervjuerna gjordes. Om det redan 

skett förändringar av överrapporteringsrutinerna vid kliniken kan detta ge en möjlighet att 

se tillbaka och jämföra med det tidigare sättet och utvärdera det nya. 
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Tabell 1. SBAR Tolkning 

Situation 

 
 Identifiering (den som rapporterar och patienten) 

 Var befinner ni er 

 Vad har hänt/händer just nu 

Bakgrund  Inläggningsdiagnos 

 Tidigare sjukdomshistoria (om relevant) 

 Mediciner 

 Allergier 

 Provsvar 

Aktuellt tillstånd  Vitalparametrar 

 O2-tillförsel 

 Påverkad kroppsdel/system 

 Vad tror rapporteraren att det är som händer? 

Rekommendation  Råd om vidare förhållningssätt 

 Ny läkemedelsordination 

 Komma för bedömning 

 Ny provtagning/undersökning 

 med mera... 

 (Egen tabell av författarna efter exempel av Dunsford, 2009; Pope et al., 

2008; Marshall et al., 2008; Sandlin, 2007) 
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Tabell 2. Analys 

Meningsenhet

  

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Vi jobbar mycket hela 

tiden med att följa dom 

PM som finns, att 

utveckla dom... Om det 

inte är bra för oss i 

personalen så blir det ju 

inte bra för patienterna 

heller. 

Jobbar med 

PM både för 

patienterna och 

personalen 

skull 

PM för allas 

skull 

Rutiner 

 

Grunder för 

patientsäkerhets-

arbetet 

 

Vi har ju otroligt bra 

verktyg för allting, vi har 

rutiner och PM för precis 

minsta lilla grej vi gör 

här på avdelningen så vi 

har en superbra grund att 

stå på. 

Bra verktyg, 

rutiner och 

PM, ger bra 

grund att stå på 

Bra verktyg 

 bra 

grund 

Med en standardiserad 

överrapporteringsmetod 

missar man inget, man 

får inte plats att säga så 

mycket onödigt. 

Med 

standardisering 

missas ingen 

info, ingen 

plats för 

onödigt. 

Standard-

isering 

definierar 

vad som ska 

sägas. 

En 

standardiserad 

rapportmodell 

 

Jag tycker att om man 

har en SBAR-mall så får 

man med det som är 

viktigt. Så länge jag vet 

det har jag något att gå 

på inför mitt arbetspass. 

Får med det 

viktiga med 

SBAR. Det 

som behövs 

inför passet 

Viktiga fås 

med i 

SBAR 

Och sen är det också 

väldigt viktigt att man 

själv är uppdaterad. Jag 

tycker det går bra om 

man själv går runt en 

runda innan man 

rapporterar över och ser 

hur patienterna har det. 

Att jag själv går runt och 

tittar så att jag själv har 

en uppdaterad koll, då 

brukar det gå bra tycker 

jag. 

Det är viktigt 

att själv vara 

uppdaterad 

innan man 

rapporterar 

över 

Uppdatera 

sig innan 

över-

rapportering 

Uppdaterad 

 

Om det ska vara 

muntliga rapporter tror 

jag att det är bra att man 

funderar igenom innan 

vad man ska säga. 

Bra att vara 

förberedd 

innan man ger 

muntlig 

rapport 

Vara 

förberedd 
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Hej!  

 

Vi heter Angelika Wikberg och Jonathan Lüthe och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5 och ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenheter om hur 

patientsäkerheten kan påverkas av kommunikationen i överrapporteringen mellan varje 

pass (var god se sammanfattning av studiens innehåll och upplägg på nästa sida). Vi är 

därför intresserade av att få genomföra en intervju med Dig som arbetat minst ca sex 

månader sammanhängande på avdelningen där Du är samt gärna om Du har erfarenhet av 

flera överrapporteringssätt (muntligt och skriftligt). 

 

Om Du är intresserad av att ställa upp som intervjuperson är vi mycket tacksamma om Du 

hör av Dig till oss. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare.  

 

Vår förhoppning är att detta arbete ska kunna bidra till att uppmärksamma och bidra till en 

bra överrapportering. Om Du sedan vill ta del av studien i sin helhet kommer denna 

möjlighet att erbjudas.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Sophiahemmet Högskola 

 

Angelika Wikberg 

073-XXX XX XX 

angelika.vikberg@student.sophiahemmethogskola.se  

 

& 

 

Jonathan Lüthe 

073-XXX XX XX 

 jonathan.luethe@student.sophiahemmethogskola.se  

 

Handledare:  

Britten Jansson  

08-XXX XX XX 

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se  

  

mailto:angelika.vikberg@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:jonathan.luethe@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:britten.jansson@sophiahemmethogskola.se
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PATIENTSÄKERHET I SAMBAND MED ÖVERRAPPORTERING 

 

Problemområde 

En tydlig kommunikation mellan vårdgivare på en sjukhusavdelning är av yttersta vikt för 

att bevara och stärka patientsäkerheten. Om det händer att kommunikationen angående 

patienten blir bristande, speciellt i överrapportering mellan de primära vårdgivarna, 

påverkas vårdkvaliteten eftersom viktig information går förlorad och risken för medicinska 

fel ökar markant. 

 

Sjuksköterskorna är de som i största grad har kontinuerlig kontakt med patienten när denna 

vårdas på ett sjukhus och har som vårdgivare ett ansvar för att en god patientvård utförs. 

För att detta skall kunna realiseras måste hela tiden kontinuiteten och säkerheten i 

omvårdnaden av patienten garanteras och detta bygger dels på korrekt 

informationsöverföring.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka och beskriva sjuksköterskornas upplevelse av patientsäkerhet i 

samband med överrapportering av patienter vårdgivare emellan. 

 

Metod 

Intervjun kommer att genomföras med en halvstrukturerad intervjuguide, där frågorna tas 

upp som det passar in i samtalet. Beräknad tid för intervjun är ca 30-45 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in med en ljudbandspelare varefter den transkriberas och avidentifieras. 

Endast författarna kommer ha tillgång till intervjumaterialet och när arbetet är klart 

kommer alla inspelningar och transkriberingar att raderas för att försäkra Din 

konfidentialitet som intervjuperson. Din medverkan i intervjun är naturligtvis helt frivillig 

och om Du vill går den att avbryta när som helst. 

 

Vi planerar att intervjua 6-8 sjuksköterskor som har arbetat på en sjukhusavdelning ca sex 

månader för att känna sig säker i avdelningens rutiner. 

 

Tidslängd för arbetet  

Arbetet med studien kommer att pågå under perioden 2012 08 20 - 2012 11 26. Vi skulle 

gärna vilja utföra intervjuerna under vecka 39 - 44, men vi är flexibla om tidpunkten inte 

passar Dig. 
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INTERVJUGUIDE  

Allmänna frågor  

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Hur länge på den här avdelningen? 

 Vilka olika sorts avdelningar har du jobbat på? 

 

Patientsäkerhet 

 Vad tänker du på när du hör ordet ”patientsäkerhet?” 

 Hur underhåller och utvecklar ni patientsäkerheten på avdelningen? 

 Berätta hur du allmänt tycker att patientsäkerhetsarbetet brukar fungera på de 

avdelningar du jobbat på? 

 Vad tycker du är bra i patientsäkerhetsarbetet och vad tror du skulle kunna 

förbättras på många avdelningar? 

  Kan du berätta om något exempel där patientsäkerhetsarbetet fungerat bra? Mindre 

bra? 

 Tycker du att det finns något speciellt som kan hota patientsäkerheten och i så fall 

vad? 

 

Kommunikation och överrapportering  

 Vad för slags problem brukar du stöta på i samband med överrapportering? Vad 

brukar gå bra? 

 Vilka rapportformer har du använt dig av tidigare? 

a. Vad känner du till om muntlig respektive skriftlig rapport? 

 Vilken tycker du fungerar bäst? Varför? 

 Vilken rapportform använder ni just nu vid överrapportering? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan olika yrkesgrupper? (Sjuksköterska från 

annan avdelning? Sjukgymnast? Läkare?) 

 Hur rapporterar ni till andra vårdgivare/avdelningar? 

 Vad anser du vara viktigt vid överrapportering? 

 Vad tror du kan stödja respektive försvåra kommunikationen vid överrapportering? 

 

För att utveckla begrepp och fördjupa förståelse:  

 Hur tänker du…? 

 Hjälp mig att förstå skillnaden mellan…?  

 Berätta mer om…?  

 Vad innebär…?  

Kan du utveckla det…?  

 Ge exempel på vad det inte är…?  

 Vilken betydelse har…?  

 


