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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Överrapportering av patienter mellan olika vårdgivare eller vårdinstanser är ett 

lika komplext och livsviktigt som sårbart och riskfyllt fenomen. Den överrapportering som 

sker mellan ambulans- och akutmottagningspersonal är särskilt riskabel eftersom den 

kunskap som ambulanspersonalen har om patientens tillstånd och stabilitet är unik, och 

patientens prognos avhängig akutmottagningspersonalens förmåga att ta emot information. 

Ett flertal faktorer påverkar människans förmåga att inhämta, bearbeta och förmedla 

information. Vid hanteringen av exempelvis kritiska och sviktande patienter ställs alltjämt 

höga krav på sjukvårdspersonalens förmåga att upprätthålla effektiv och säker 

kommunikation trots upplevd press.  

 

Syfte: Att identifiera faktorer som försvårar respektive förenklar överrapporteringen av 

patienter mellan ambulans och akutmottagning. 

 

Metod: Studien är utförd som en litteraturstudie. Artikelsökningar har gjorts via 

databaserna CINAHL och PubMed. Totalt inkluderades 16 artiklar i resultatet, varav en 

bedömts vara relevant trots att den är publicerad mer än 10 år innan denna studies 

utförande.  

 

Resultat: Bland de försvårande faktorerna framstod de båda yrkesgruppernas såväl fysiska 

som psykosociala arbetsmiljöer vara bidragande stressorer. De inkluderade studierna 

identifierade att informationsbortfall förekom till följd av bristande möjlighet till 

informationsinhämtning och dokumentation innan och under överrapportering.  Väl vid 

överrapporteringen fann man bristande ledarskap i traumarummet, otydliga rapporter, 

personalens attityd till patienten samt brist på gemensam terminologi som bidragande 

orsaker till förlängda vistelser på akutmottagningen, upplevt missnöje bland personalen 

och missförstånd som hotar patientsäkerheten. Faktorer som identifierats vara främjande 

för effektiv och säker kommunikation var i synnerhet strukturerade kommunikationsformer 

enligt akronymprotokoll, gemensamma dokumentationssystem samt interdisciplinär 

träning.  

 

Slutsats: Samförstånd och samarbetsförmåga mellan involverade yrkesgrupper är centrala 

delar för att uppnå hög kvalitet i överrapporteringen. Utvecklingen av tekniska hjälpmedel 

för att ytterligare eliminera desinformation och informationsbortfall är nyckelfaktorer för 

att säkerställa kvaliteten i överrapporteringen mellan ambulans- och 

akutmottagningspersonal. Implementeringen av dessa hjälpmedel och förekommande 

kommunikationsmodeller befinner sig dock fortfarande i en utvecklingsfas och har således 

potential till ytterligare förbättringar. 

 

Nyckelord: Överrapportering, Överlämning, Ambulans, Akutmottagning. 
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INLEDNING  

År 1995 råkade en amerikansk medborgare vid namn Willie King ut för en allvarlig 

vårdskada då han lades in på sjukhus i Tampa, Florida. Planen för vårdtiden var att 

amputera ett ben till följd av hans diabetessjukdom. När King skrevs in och senare 

överrapporterades till avdelningen, inkluderades inte informationen om vilket ben som var 

aktuellt för amputation. Detta ursprungliga misstag följde med Willie King genom hela 

vårdkedjan och samtliga överrapporteringar ända fram till operationsbordet, där hans enda 

fungerande ben amputerades (Crippen, 1995).  

 

Många fall av vårdskador inträffar inom sjukvården. Dessa är mer eller mindre dramatiska 

och har varierande påföljder. Gemensamt för majoriteten av vårdskadorna är dock att de 

kunnat undvikas genom tydligare kommunikation. Bristande muntlig och skriftlig 

kommunikation mellan vårdpersonal är den statistiskt största bidragande faktorn till 

missöden och skador som drabbar patienter inom sjukvården, såväl nationellt som 

internationellt. Att information mellan vårdpersonal överförs på ett korrekt och effektivt 

sätt är en förutsättning för att rätt beslut skall kunna fattas kring patienters vidare 

behandling (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Under det senaste decenniet har intresset för överrapportering ökat i takt med att politiker, 

myndigheter, forskare, utbildningasanordnare och sjukvårdspersonal insett att modeller 

och metoder för överrapportering skiljer sig vida åt och således utgör en potentiell 

säkerhetsrisk (BMA Junior Doctors Committee, 2005; Foster & Manser, 2011). 

 

År 2007 startades ett internationellt samarbetesprojekt mellan World Health Organization 

[WHO], Joint Commission International och The Commonwealth Fund. Projektet ”High 5s 

Project” har sju medlemsländer USA, Australien, Nya Zealand, Canada, Nederländerna, 

Storbritannien och Tyskland som skall leda projektet. Ansvariga myndigheter i respektive 

land har utsett tio sjukhus som skall ingå i och vara ledande i projektet, vilket syftar till att 

utveckla patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Namnet ”High 5s” åsyftar de fem 

mål som organisationerna prioriterat i denna utveckling. I listan återfinns bland annat målet 

att förhindra misstag vid överrapportering av patienter, vilket görs genom användning av 

standardiserade kommunikationsverktyg (Joint Commission International, 2005). 

 

Sverige har valt att följa internationella rekommendationer för att öka patientsäkerheten 

och går idag på samma linje med rekommendationer från i första hand Socialstyrelsen och 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] att använda kommunikationsverktyget SBAR: 

Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation (BILAGA III) vid 

överrapportering av patienter (Wallin & Thor, 2008).  

 

Överrapportering inom hälso- och sjukvården sker i många olika miljöer och mellan olika 

yrkesgrupper. Processen är således komplex och kvaliteten på överrapporteringarna 

varierar (BMA Junior Doctors Committee, 2005). Akutmottagningen och den miljö som 

ambulanspersonalen vistas i kan anses vara extrem på många sätt; miljöerna är bullriga, 

avbrott i arbetet är vanligt och stressnivåerna är ofta höga (LeBlanc, MacDonald, 

McArthur, King & Lepine, 2005). Dylika arbetsmiljöer har i studier visats ha en personligt 

varierande men påtaglig effekt på prestationsförmågan. Exempelvis påverkas humör, 

arbetsminne och allmän känsla av kontroll över sin situation (LeBlanc, 2009). 

 

Mot bakgrund av detta har författarna valt att fokusera på överrapporteringen mellan 

ambulans och akutmottagning, då dessa arbetsmiljöer sätter problemet på sin spets.  
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I föreliggande studie definieras överrapportering som den formella överföringen av 

yrkesmässigt ansvar och yrkesmässig skyldighet gällande en patients behandling till annan 

vårdpersonal eller vårdgivare (BMA Junior Doctors Committee, 2005). 

 

BAKGRUND  

Sjukvården definieras, i likhet med flygindustrin och kärnkraftsindustrin, som en 

högriskmiljö. Detta på grund av att personalen i sin verksamhet hanterar och ansvarar för 

människors liv, livskvalitet och säkerhet i mycket utsatta och känsliga situationer. Många 

personer är involverade i behandlingen av en patient och utrustningen är högteknologisk 

(Reason, 2004). 

 

Vårdgivaren har ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdskada definieras som ”lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (Svensk 

Författningssamling, 2010:659, kap 1, § 5). 

Trots detta drabbas varje år över 100 000 personer av vårdskador. I en utredning som 

utförts av Socialstyrelsen och som inkluderade 1967 patientjournaler, framgick att 8,6 

procent av patienterna i slutenvården drabbades av vårdskada. Hälften av dessa hade läkt 

ut inom ett år, men tre procent av patienterna dog som en följd av sin vårdskada. I 

genomsnitt orsakade dessa vårdskador sex extra vårddygn per patient och motsvarar 20 

procent av kostnaderna för den svenska slutenvården år 2007. Vid extrapolering av dessa 

siffror på alla vårdtillfällen under ett år innebär detta 630 000 vårddygn som besparats 

vården om dessa vårdskador undvikits. Mellan 50 till 60 procent av dessa tillskrivs brister i 

kommunikationen mellan vårdande personal (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Enligt en annan undersökning gjord i USA beror hela 60 procent av avvikelser i vården på 

bristande kommunikation mellan vårdpersonal (Joint Commission, 2006). 

 

Sjuksköterskor kommunicerar dagligen med olika yrkesgrupper, patienter och anhöriga. 

De utgör ofta en vital länk mellan patient och anhöriga samt mellan patient och annan 

vårdpersonal. Dessa kan vara exempelvis läkare, arbetsterapeuter, dietister, sjukgymnaster, 

kuratorer eller sjuksköterskor. I yrkesrollen utgör sjuksköterskan ofta ett språkrör för 

patienter i kontakten med andra samhällsorgan när patienten inte förmår föra egen talan 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Utmaningar kring kommunikation finns i alla möten och kan försvåras av skillnader i 

språk, kultur, kön, hierarkisk status eller religiös tillhörighet och är återkommande i 

sjukvårdens vardag (Arnold & Underman Boggs, 2010). 

 

Arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö 

Akutsjukvården är full av potentiella störningsmoment. Ambulanspersonalen arbetar i stor 

utsträckning i fält med begränsade resurser och behandlar omskakade och chockade 

människor. Arbetet är, precis som på akutmottagningen fyllt av tekniska moment som 

kräver koncentration (LeBlanc et al., 2005).  
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På akutmottagningen hörs högtalarsystem, ringande telefoner, skrammel från sköljrum och 

skrikande och skrattande människor. Det är en visuellt öppen miljö med få möjligheter att 

begränsa inkommande stimuli. Antalen intryck och personer som den enskilda 

sjuksköterskan måste förhålla sig till ställer krav på informationshantering och 

prioriteringsförmåga för att förmå att fokusera på aktuell uppgift (Statens beredning för 

medicinsk utredning [SBU], 2010).  

 

Utöver den bullriga arbetsmiljön som de båda yrkena delar tvingas ambulanspersonal 

dessutom arbeta i okända miljöer, utföra tunga lyft och manövrera fordon i höga 

hastigheter genom tungt trafikerade områden för att värna om konceptet ”the golden hour” 

(Kleber & van der Ploeg, 2003). ”The golden hour” är ett koncept som används inom 

Advanced Trauma Life Support [ATLS] och som innebär att patientens chanser att 

överleva ett trauma drastiskt minskar om denne inte når sjukhusvård inom en timme (Kool 

& Blickman, 2007). 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

En minst lika viktig faktor i hur ambulanspersonal och personal på akutmottagningen 

hanterar sin aktuella situation och de utmaningar som finns på arbetsplatsen är den 

psykosociala arbetsmiljön; Personalpolitik, personliga relationer och dynamiken mellan 

yrkesgrupper (Abualrab, 2004; Kazami, Amjad & Khan, 2008). 

 

Stress är i hög grad närvarande inom akutsjukvården och utgör en komplex faktor som 

påverkar människor och grupper på olika sätt (LeBlanc, 2009). Ett bekant begrepp inom 

området och som illustrerar hur stress kan påverka oss som individer är den vedertagna 

”stresskonen”. Denna modell beskriver förhållandet mellan stress från omgivningen och 

hur denna korrelerar negativt med vår förmåga att tänka och handla rationellt. Under 

kontrollerade arbetsförhållanden och vid en låg nivå av stress är vi lugna och harmoniska. 

Vid ökad stress hamnar vi längre ner i stresskonen, vilket kanske gör oss mer irrationella 

och irriterade, och det i sin tur ökar risken för avvikelser. Dessutom har stressen en tendens 

att överföras till vår omgivning med en negativ spiraleffekt (Sharp, 2012). 

 

Studier (LeBlanc et al., 2005; LeBlanc, 2009; Abualrub, 2004) visar att stress är subjektivt 

och har varierande effekt på individer men att den dock är en påtaglig faktor för hur 

människor presterar i sitt arbete. Abualrab (2004) visar att både låga och höga nivåer av 

stress kan öka prestationsförmågan, medan medelhöga nivåer istället leder till en 

försämring av denna. Kazami et al. (2008) visar på ett linjärt förhållande mellan stress och 

prestation i linje med den princip som ligger till grund för den ovan nämnda ”stresskonen”. 

 

Karolinska Institutets Folkhälsoakademi visar i sitt faktablad Hot och våld inom vård och 

omsorg (2008) att personal som arbetar inom denna sektor av sjukvården är särskilt utsatt 

för hot och våld på arbetsplatsen. Anledningar till detta uppges bland annat vara en hög 

arbetsbelastning, situationer där patienter upplever maktlöshet, brister i organisation samt 

situationer då patienter kan få motstridiga besked, vilket leder till frustration. Enligt SBU:s 

rapport Triage och flödesprocesser på akutmottagningen: En systematisk litteraturöversikt 

(2010), är akutmottagningen sjukhusets knutpunkt och samtliga efterkommande länkar i 

vårdkedjan påverkas av hur patienter och personal upplever sin vistelse på 

akutmottagningen. Frustrationer i samband med långa väntetider och känslan av att inte bli 

prioriterad trots att man lider utgör en stor del av patienternas missnöje, medan personalen 

i sin tur upplever frustration och negativ stress över en bristande organisation i fråga om 

personalsamordning, logistik, uppgiftsansvar och tidsåtgång vid handläggning av ärenden. 
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Ytterligare en psykosocial stressor för personalen på akutmottagningen är bristande 

laganda. En bidragande orsak till detta tros vara att läkare inte har varit knutna till 

akutmottagningen, utan istället varit anställda på andra kliniker och tjänstgjort på 

akutmottagningen under vissa pass. Enligt SBU (2010) inverkar detta menligt på graden av 

engagemang hos läkarna och samarbetsförmågan emellan dem och den personal som är 

knuten till akutmottagningen.  

 

Den mänskliga faktorn 

Den mänskliga faktorn berörs så gott som alltid vid diskussion av systematisk säkerhet. 

Begreppet omnämns oftast som något negativt; som en benämning på en defekt hos 

människan och som en riskfaktor i system där hon är inblandad. Den mänskliga faktorn 

skulle dock lika gärna kunna vändas till någonting positivt, till en styrka och en tillgång. 

Människans förmåga är mer komplex än alla system som hon själv lyckats skapa. Vår 

förmåga till flexibelt resonemang, adaptivt beteende till vår situation, problemlösning 

genom kompromissande, kompensation och improvisation borde likväl kunna vara fog för 

att beskriva den mänskliga faktorn som en resurs snarare än en belastning (Reason, 2004). 

 

I Patientsäkerhetslagen (2010:659) kap 3 § 2 står: Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas 

omedelbart ska en tidsplan upprättas.   

 

I kap 6 § 4 anges: 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. 
 

En förändring, som även skett i Sverige, är att frångå ett system där skulden för avvikelser 

och tillbud läggs på individer inom sjukvården till fördel för ett system som försöker 

identifiera brister i rutiner, arbetsmiljö, bemanning, ledarskap och organisation. I dagens 

patientsäkerhetsarbete eftersträvas att bygga in säkerhet i olika system och rutiner för att i 

så stor utsträckning som möjligt kunna förebygga den mänskliga faktorn (Sharp, 2010).  

 

Sjuksköterskans ansvar 

Socialstyrelsen publicerade 2005 en kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor. Denna indelas i tre kompetensområden: ”omvårdnadens teori och praktik”, 

”forskning, utbildning och utveckling” samt ”ledarskap”. Flera av de beskrivna 

kompetenserna är relevanta i förhållande till överrapporteringen av patienter. Bland dessa 

finns krav på sjuksköterskan att ”ta del av relevanta journalhandlingar, kritiskt granska 

egen dokumentation vad gäller innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk” och att 

”använda informations- och kommunikationsteknologi som stöd i omvårdnadsarbetet” 

Vidare ska sjuksköterskan ”kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt 

inspirera till dialog om införande av ny kunskap” och ”verka för adekvat 

informationsöverföring och samverkan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet.” 

(Socialstyrelsen, 2005 s. 11-14). 

 

Kommunikation med patienter  

Det åligger sjuksköterskan att göra information tillgänglig och begriplig för patienten, 

liksom att med hjälp av sin teoretiska kompetens insamla och tolka tecken på ohälsa och 

förändring i tillstånd samt formulera och beskriva dessa i sin dokumentation. I egenskap av 



 5 

att vara patientens språkrör vilar ett stort ansvar på sjuksköterskan att skapa en komplett 

anamnes som ligger till grund för en fullgod överrapportering (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Patienten är oftast den primära källan till information rörande dennes hälsa, men det finns 

tillfällen då det av olika anledningar är svårt eller omöjligt att inhämta information direkt 

från patienten. De försvårande faktorerna kan enskilt eller i kombination vara avgörande 

för vilken behandling patienten får. Bland de försvårande faktorerna kan nämnas; religion 

och kultur (Eide & Eide, 2009), patientens personliga attityd till tillståndet och sjukvården 

som organisation samt sjuksköterskans attityd till patientens personliga uttryck, tillstånd 

och sociala tillhörighet (Arnold & Undermann Boggs, 2010), patientens perceptuella, 

kognitiva och emotionella status och eventuella funktionshinder samt varierande grad av 

medvetandesänkning relaterad till intoxikation, skada eller sjukdom (Almås & Stubberud, 

2011). 

 

Ju svårare det är att kommunicera med patienten på grund av nämnda orsaker, desto större 

krav ställs på ambulanspersonalens förmåga att inhämta information genom observationer 

och undersökningar. Vidare ställs också större krav på säker kommunikation och 

samförstånd med kollegor då denna information inte kan bekräftas av patienten (Wallin & 

Thor, 2008).  

 

Kommunikation mellan yrkesgrupper 

Höga krav ställs på sjuksköterskans förmåga att interagera med andra professioner rörande 

patienter (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Det ingår traditionellt inte i en sjuksköterskas arbetsbeskrivning att ställa diagnos. För att 

undvika detta har de uppmanats att använda allmängiltiga omskrivningar och ett målande 

språk snarare än medicinska termer och koder i sin kommunikation kring patienter. Läkare 

å andra sidan tenderar ofta att utelämna information genom bruk av terminologi och ett 

mer koncist språk. Detta har förklarats som en anledning till att missförstånd lätt uppstår i 

denna kommunikation och att yrkesgrupperna ibland talar förbi varandra (Tschannen et al., 

2011). Wallin & Thor (2008) tror att en strukturerad modell för informationsöverföring 

mellan olika professioner kan medverka till att undanröja liknande hierarkiska hinder då 

fokus hamnar på patientens tillstånd snarare än förhållanden mellan yrkespersonalen.  

 

En av förutsättningarna för en patientsäker kommunikation är således utvecklingen och 

användandet av ett gemensamt språk i vården (Bost, Crilly, Wallis, Patterson, & Chaboyer, 

2010). 

 

Modeller och metoder för överrappotering 

Det mest spridda och använda verktyget för strukturerad kommunikation både i Sverige 

och globalt är akronymprotokollet SBAR, där förkortningen står för Situation, Bakgrund 

Aktuellt tillstånd och Rekommendation (Bilaga III). Modellen utvecklades inom den 

amerikanska flottan för användning vid överlämningar mellan u-båtspersonal, men har 

under 1990-talet anpassats för sjukvårdens specifika krav. En anledning till modellens 

stora internationella genomslagskraft är dess flexibilitet och egenskap att vara enkelt 

anpassad till lokala behov och förhållanden (Heinrichs, Bauman, & Dev, 2012). 

 
I varje steg ska bara den information som gäller just det steget förmedlas. Endast 

nödvändiga fakta beskrivs. Den information som hör till ett annat steg eller inte är 
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nödvändig att förmedla utelämnas. På det sättet renodlas informationen och det 

budskap man vill förmedla blir lätt att uppfatta för mottagaren. Risken för 

missförstånd minimeras (Socialstyrelsen, Verktyg för säker kommunikation i 

vården, u.å.). 

 

SBAR får figurera som ett illustrerande exempel på vad en standardisering av 

överrapporteringen innebär och hur dessa kan fungera. Fler alternativ finns att tillgå men 

den grundläggande tanken bakom dessa är densamma, nämligen att assistera både den som 

lämnar och tar emot rapport att komma ihåg vad som skall kommuniceras. Målet kan vid 

närmare analys förefalla motsägelsefullt då den optimala rapporten syftar till att minimera 

informationsbortfall samtidigt som innehållet måste förbli koncist och relevant (Arora & 

Johnson, 2006). 

 

ISBAR bygger vidare på SBAR, men har bokstaven ”I” för identifikation av patienten 

tillagd för att poängtera vikten av att inkludera denna information vid överrapporteringen 

(Ydemann, 2012). 

 

Ett annat protokoll som existerat länge och som har sina rötter i Storbritannien är MIST, 

vilket står för Mechanism, Injuries, Signs (enligt Airway, Breathing, Circulation, 

Disability, Exposure) och Treatment. Denna modell används i olika omfattning i 

Commonwealth-länderna
1
. Modellen har också kommit att ge upphov till efterföljare 

såsom deMIST och IMIST-AMBO (BILAGA IV). Protokollet deMIST tillägger ”de” för 

”demografisk information”, alltså socioekonomisk status och information (Bost et al., 

2010). 

 

IMIST-AMBO är ett resultat av en omfattande och framgångsrik satsning gjord i 

Australien. Tanken med protokollet bygger på MIST, men man har velat ta fram ett 

protokoll som är mer utförligt. Modellen är uppdelad i två sektioner: IMIST och AMBO. 

IMIST står för Identification, Mechanism/Medical complaint, Injuries/Information relative 

to the complaint, Signs och Treatment/Trends. Denna del av rapporten är tänkt att förmedla 

den kliniskt högst prioriterade informationen först. AMBO står för Allergies, Medication, 

Background history, Other information. Denna del av rapporten skall förmedla mer 

detaljerad demografisk information och är tänkt att lämnas när den akuta situationen lugnat 

ner sig. Mellan de båda delarna av rapporten (samt efter den sista) har en paus placerats, 

vilka är avsedda att användas för eventuella frågor, förtydliganden eller closed loop-

kommunikation. Closed-loop innebär att mottagaren ger ett kvitto på vad som sagts för att 

bekräfta att informationen uppfattats korrekt och i sin helhet (Center for Health 

Communication, 2010) 

Överrapportering skiljer inte bara utifrån innehåll och struktur utan även formen av 

kommunikation. Ibland lämnas och mottas rapporter muntligt från båda parter, ibland 

skriftligt men oftast i kombination (Bhabra, Mackeith, Montero, & Pothier, 2007). Det har 

tydligt påvisats hur lika metoder för överrapportering kan resultera i varierande förlust av 

information. Bhabra et al. (2007) observerade 12 simulerade patientfall som 

överrapporterades fem gånger med tre olika metoder. Den första gruppen överrapporterade 

muntligt, den andra muntligt och med hjälp av anteckningar och den tredje genom att 

endast lämna skriftlig rapport. Efter fem överrapporteringar kvarstod 2,5 procent av den 

                                                 
1 54 länder, de flesta tidigare brittiska kolonier, som sammanslöts under Singaporedeklarationen 1971 vilken bland annat 

syftar till att främja demokrati, mänskliga rättigheter och världsfred (Commonwealth, u.å.). 
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ursprungliga informationen för gruppen som använt verbal överrapportering, 86,5 procent 

för gruppen som använt verbal överrapportering med anteckningshjälpmedel och 99 

procent för gruppen med skriftlig överrapportering. Studien visar tydligt behovet av 

minnesstödjande hjälpmedel vid patientrapportering, och även en tydlig begränsning i vår 

förmåga att förlita oss till minnet vid överrapportering. Den visar också indirekt ett enkelt 

sätt att lösa problemet för att undvika informationsbortfall; Genom att systematisera 

överrapportering på skriftlig väg eller med hjälp av skriftliga anteckningar kan 

patientsäkerhet ökas markant. 

 

Mellan vårdgivare inom akutsjukvården måste ofta överrapportering ske snabbt. Möjlighet 

till skriftlig överrapportering finns inte alltid. Detta ställer naturligtvis högre krav på den 

muntliga kommunikationen. Skriftlig överrapportering innebär dessutom att information 

som förmedlas genom kroppsspråk och mimik uteblir. Även denna typ av information har 

visat sig ha stor inverkan på effektiviteten i överföringen av information vid 

överrapporteringar (Dean, 2012). 

 

Kunskapsläget idag 

Vid sökning efter artiklar som avhandlar begreppet ”handover” i databasen Pubmed finner 

man att 66,8 procent av artiklarna är publicerade de senaste fem åren. Det visar att 

överrapportering är ett relativt nytt och aktuellt forskningsområde. 

 

I USA infördes enligt lag från första januari 2007 restriktioner för hur många timmar 

läkare kan arbeta per skift, vilket i sin tur lett till ett större antal överrapporteringar. The 

Joint Commission, som arbetar för att kvalitetssäkra vården i USA har, i likhet med 

Socialstyrelsen i Sverige, gjort tydligt i statistiska rapporter de stora ekonomiska- och 

kvalitetsmässiga vinsterna som går att göra på att arbeta för en bättre kommunikation inom 

vården. Dessa är två anledningar till att behovet av kunskap kring överrapportering 

uppmärksammats i USA (Arora & Johnson, 2006). Även Storbritannien och Australien, 

kan konstateras vid sökning av vetenskapliga databaser, har bidragit stort till den 

forskningsdrivna utvecklingen av överrapportering. Australiska myndigheter har gjort 

överrapportering till en prioritetsfråga och producerat flertalet omfattande rapporter inom 

ämnet som också fått stor praktisk genomslagskraft (Bost et al., 2010). Bland annat 

startades år 2009 “The National Clinical Handover Initiative” som en stor statligt 

finansierad forskningsinsats för att leda utvecklingsarbetet (Thomas, Schultz, Hannaford, 

& Ranciman, 2012).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Överrapportering sker inom alla områden inom vården där patienter behandlas. Det sker 

mellan vårdgivare, avdelningar, personal som arbetar skift och mellan många olika 

yrkesgrupper (Foster & Manser, 2011). Antalet patienter som drabbas av vårdskador inom 

hälso- och sjukvården varje år är stort och en majoritet av dessa fall relateras till brister i 

kommunikation mellan sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Metoder och modeller för hur överrapportering går till skiljer vida både i Sverige och 

internationellt (Socialstyrelsen, 2008; Bost et al., 2010). Många inom akutsjukvården 

förlitar sig helt eller till stor del till minnet vid överrapportering. Andra föredrar att 

rapportera skriftligt eller i kombination mellan muntligt och skriftligt, vilket har visats 

producera olika kvalitet hos rapporterna (Bhabra et al., 2007). 
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Problemområdet för denna studie ansågs i synnerhet intressant av författarna då denna 

överrapportering oftast sker under de mest besvärliga omständigheter (LeBlanc et al., 

2005) och således sätter problematiken på sin spets. Med detta menas att processen sker 

under tidspress, mellan vårdgivare och personal som inte känner varandra och som har 

varierande kompetens, utbildning och yrkesroller. Det sker i ombytliga och ofta 

distraherande miljöer och såväl till enstaka mottagare som till större grupper. Behovet av 

strukturerad överrapportering har bekräftats av många studier (Bost et al., 2010), men vad 

upplevs som hinder och vad upplevs som faciliterande vid överlämningen från ambulans 

till akutmottagning? 

 

SYFTE 

 

Att identifiera faktorer som försvårar respektive förenklar överrapporteringen av patienter 

mellan ambulans och akutmottagning. 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur sker överrapportering mellan ambulans och akutmottagning? 

2. Vilka faktorer kan identifieras som försvårar överrapportering från ambulans till 

akutmottagning? 

3. Vilka faktorer kan identifieras som förenklar överrapportering från ambulans till 

akutmottagning? 

 

 

METOD 

 

Val av metod 

Författarna har valt att göra en litteraturbaserad studie för att skapa en bild av det aktuella 

kunskapsläget. En litteraturstudie kan, enligt Friberg (2012), både visa specifika resultat 

inom ett visst forskningsområde och presentera ett utgångsläge inför kommande forskning. 

Metoden innebär att systematiskt söka vetenskapliga artiklar och rapporter enligt 

specificerade inklusions- och exklusionskriterier, att granska deras kvalitet samt att 

sammanställa sökresultatet i syfte att presentera de fynd som gjorts (Polit & Beck-Tatano, 

2008). Författarna till detta arbete tror att denna litteraturstudie kommer vara angelägen för 

redan nu verksamma sjuksköterskor i såväl prehospital som hospital vård och att den 

likaledes kan utgöra en grund för vidare studier på magisternivå.  

 

Datainsamling 

Initialt gjordes breda sökningar på de fristående termerna ”handover”, ”handoff”, 

”ambulances”, ”emergency department” och ”trauma” i databaserna PubMed och 

CINAHL samt Google Scholar för att uppskatta om mängden vetenskapligt material var 

tillräckligt som underlag för en litteraturstudie. Inför den systematiska sökningen i 

databaserna formulerades sökord och inklusionskriterier. Då vårt primära sökord 

överrapportering/handover inte existerar som MeSH-term (Medical Subject Headings) 

valde vi att utgå ifrån de nyckelord som listats i de studier som hittats vid vår initiala 

sökning.  
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Databassökning 

I nästa steg gjordes sökningar (Tabell 1) i Pubmed och Cinahl på valda sökord i 

kombinationer. Totalt accepterades 16 stycken originalartiklar. 

 

Tabell 1, Sökningar i PubMed och Cinahl 

 

Tabell 1: Sökningar i Pubmed 

Datum Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

9 okt 

2012 

”Handover” AND ”Ambulances” 

[Mesh] 
23 13 13 11 

9 okt 

2012 

”Handoff” AND ”Ambulance” 
[Mesh] 

4 1 1 1 

9 okt 

2012 

”Handover” AND ”Emergency 

Department” 
44 4 1 0 

9 okt 

2012 
”Handover” AND ”Paramedic” 16 2 2 1 

10 okt 

2012 
”Handover” AND ”Trauma” 17 1 1 0 

9 & 10 

okt 

2012 

”Relaterade sökträffar” 13 5 5 2 

 

 

 

Totalt 

 

117 26 23 15 

 

 

Tabell 2: Sökningar i Cinahl 

Datum Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

9 okt 

2012 

”Handover” AND ”Ambulances” 

[CINAHL headings] 
13 3 1 1 

9 okt 

2012 

”Handover” AND ”Emergency 

Department” 
19 1 0 0 

10 okt 

2012 
”Handoff” AND ”Trauma” 2 1 0 0 

 

 

 

Totalt 

 

34 5 1 1 

 

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000 och vara skrivna på svenska eller engelska. 

De skulle även vara peer reviewed (granskade av forskare med samma eller högre 

kunskapsnivå som författarna) för att motsvara de krav som ställs på en trovärdig, 

vetenskaplig publikation och för att öka graden av evidens i vår litteraturstudie (Forsberg 

& Wengström, 2008). Ingen avgränsning beträffande typ av studie har gjorts, då vi ansåg 

att såväl kvantitativa som kvalitativa studier kunde bidra till att öka vår förståelse för 

problemområdet samt bidra till högre kvalitet i studien.  
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Exklusionskriterier 

Studien hade för avsikt att studera svenska förhållanden i synnerhet, då dessa troligtvis 

kommer vara en del av författarnas blivande arbetsmiljö. Det framstod dock tidigt att de 

studier som huvudsakligen gjorts inom svensk sjukvård var uppsatser på magisternivå. 

Dessa äger inte vetenskaplig tyngd på samma sätt som vetenskapligt granskade artiklar, 

varför vi endast använt dessa för att öka förståelsen för den rådande situationen i Sverige. 

Då problemområdet ännu är relativt outforskat har vi valt att inte begränsa våra sökningar. 

Arbetsmiljön och förhållandena i akutsjukvården kring aktuellt problemområde skiljer på 

många sätt mellan länder och kulturer. Denna studie har med anledning av detta valt att 

förutom en svensk studie endast inkludera studier gjorda i Australien och England, länder 

där författarna anser arbetet inom akutsjukvård vara jämförbart med svensk hälso- och 

sjukvård. 

 

Databearbetning 

Abstrakt, i de artiklar som utifrån titel ansågs relevanta, lästes för att vidare välja ut vilka 

artiklar som skulle granskas i sin helhet. De 16 artiklar som slutligen accepterades infördes 

i en matris (Bilaga 1) för att skapa översikt utifrån syfte, typ av studie, resultat och 

bedömningen av dess kvalitet. Som hjälp med att bedöma kvaliteten hos varje studie samt 

klassificera dess metodologi användes ett bedömningsunderlag av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 94 ) (Bilaga 2). Artiklarna lästes och analyserades till sist av båda 

författarna oberoende av varandra och diskuterades gemensamt.  

 

Reliabilitet och validitet 

För att en artikel ska anses vara tillförlitlig ska den ha en vetenskaplig struktur. Detta 

innebär att den ska vara uppbyggd av en förklarande inledning, en tydligt beskriven 

bakgrund, ett klart syfte, beskrivning av metod, ett välarbetat resultat samt en relevant 

diskussion (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har i resultatet använt oss av artiklar som 

följer denna struktur. Vidare har vi för att öka validiteten i studien läst och analyserat 

samtliga originalartiklar oberoende av varandra för att sedan jämföra resultat. Vi har 

använt oss av originalartiklar och första-gångs-publikationer och undviker därigenom 

feltolkningar via andrahandskällor.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie beskriver delvis en patientgrupp som befinner sig i en känslig och 

utsatt livssituation. Detta gör det speciellt viktigt att från start och kontinuerligt ta ställning 

till om studien har ett etiskt ändamål och utförs enligt etiska principer. Författarna har 

således under arbetet undvikit att förfalska, fabricera och plagiera. Vid förfalskning ändrar 

forskaren på data för att få ett annat resultat. Fabricering innebär att forskaren presenterar 

resultat som inte finns och plagiering innebär att författaren presenterar andras forskning 

under sitt eget namn (Helgesson, 2006). Dessa principer är inte enbart viktiga för att värna 

om personerna i originalstudierna, som berörs av resultaten av denna studie, utan också för 

att värna om god forskningssed som definierat av Vetenskapsrådet (2011). 

Då litteraturstudier endast behandlar redan publicerat material kan det etiska 

förhållningssättet bibehållas såväl genom val av originalstudier som genom det egna 

resultatet och analysen därav. Därför har endast artiklar som blivit granskade av 

forskningsetiska kommittéer inkluderats. Dessutom har författarna varit noga med att 
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referera korrekt för att undvika missförstånd och plagiering (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

 

RESULTAT  

Sexton originalstudier accepterades som motsvarade inklusionskriterierna. Resultatet 

presenteras enligt arbetets frågeställningar som svarar mot studiens syfte. 

 

Hur överrapportering sker mellan ambulans och akutmottagning 

Ambulansen transporterar de sjukaste och svårast skadade patienterna inom sjukvården. 

Det är därför av yttersta vikt att samarbetet och kommunikationen mellan 

ambulanssjukvård och akutmottagning är väl fungerande. Ambulanspersonalen är ofta 

enda tillgängligt vittne till olycksplatser och patienters hemmiljöer, speciellt när patienten 

inte själv är kommunikativ. Observationer från ambulanspersonalen kan på så vis utgöra 

unik och oersättlig information i patientens vidare vård (Bruce & Suserud, 2005). 

 

Den rådande miljön på akutmottagningen i allmänhet och i traumarummet i synnerhet 

ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga att observera, värdera och prioritera alla 

förekommande behov hos patienter, kollegor och anhöriga (Bruce & Suserud, 2005). 

 

Analys av avvikelserapporter och anmälningar om tjänstefel bekräftade att kommunikation 

under kliniska överrapporteringar var frekvent bidragande till problem och incidenter 

(Iedema, et al., 2012). 

 

Då det ansågs befogat kontaktade ambulanspersonalen akutmottagningen med ett förlarm
2
 

i syfte att förvarna om allvarligt skadad eller sjuk patient. Detta förekom i fall av sviktande 

vitalfunktion/er då patienten exempelvis drabbats av kraftiga andningsproblem, stora 

blödningar eller annat större trauma. Informationen i förlarmet innehöll normalt 

patientidentitet, vad som hänt patienten, aktuellt tillstånd, eventuella förändringar i 

tillståndet under transporten, vilken behandling som givits, behov av specialiserad personal 

i traumarummet och beräknad ankomst till akutmottagningen (Bruce & Suserud, 2005). 

Lokala kriterier för vilka patienter som ska mötas av multidisciplinärt traumateam 

förekom, men förlarmet var alltid avhängigt ambulanspersonalens bedömning (Budd, 

Almond, & Porter, 2007).  

 

Sextiofem och en halv procent av akutmottagningspersonalen ansåg att förlarm från 

ambulansen används på rätt sätt och i rätt syfte. Dock ansåg två tredjedelar av deltagarna 

att rapporterna saknade struktur. Bland ambulanspersonalen ansåg 89,4 procent sig säkra 

på vilka fall de skulle förvarna akutmottagningspersonalen om och 83,3 procent kände sig 

förtrogna med struktureringen av rapporterna (Thakore & Morrison, 2001). Uppfattningen 

om behovet och användandet av förlarm var således positivt från alla yrkesgrupper medan 

ambulanspersonalen skattade kvaliteten i dessa rapporter högre än mottagande part. 

En mer utförlig överrapportering skedde vid framkomst då, statistiskt, dubbelt så mycket 

information överfördes som vid förlarmet (Evans et al., 2010b).   

 

                                                 
2
 Förlarm är en av flera benämningar som återfinns i studierna och i litteraturen. Författarna har dock valt att 

fortsättningsvis använda benämningen förlarm. 
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Elektroniska hjälpmedel, exempelvis röstigenkännande teknik och diktering, skulle kunna 

underlätta dokumentationen för ambulanspersonal som inte har händerna till förfogande 

för skriftlig dokumentering. Denna information skulle i tidigt skede kunna hållas till 

förfogande för personalen i traumarummet (Evans et al., 2010a).  

 

I Storbritannien har man låtit ambulanspersonal ta digitala bilder av olycksplatsen som 

görs tillgänglig för traumateam eller annan mottagande vårdpersonal. En stor majoritet av 

tillfrågade på akutmottagningen var positivt inställda till idén och trodde att bilder skulle 

kunna hjälpa att upptäcka skademekanismer och dolda livshotande skador. Redan år 2007 

använde drygt 9 procent av ambulanspersonal i Storbritannien digitalkameror för att 

förbättra den gemensamma bilden av vad som inträffat (Budd et al., 2007). 

 

Vid larm med lägre prioritet togs i regel kontakt med akutmottagningspersonal först vid 

ankomst till sjukhuset. Rapporten var kortfattad och varade bara några minuter, men gav 

akutmottagningssjuksköterskan en överblick av patientens omvårdnadsbehov utefter vilket 

patienten planerades in enligt rådande triageringssystem. I vissa fall rapporterade 

ambulanspersonalen till den mottagande sjuksköterskan på akutmottagningen, medan de i 

andra fall rapporterade till ett vårdlag med flera olika professioner. Rapport till vårdlag 

säkerställde att alla fick samma information och minimerade risken för missförstånd 

(Bruce & Suserud, 2005).  

 

I en studie gjord i Storbritannien 2007 uppgav 74 procent av deltagarna att de lärt sig hur 

överrapporteringen skall gå till genom att observera sina kollegor (Jenkin, Abelson-

Mitchell, & Cooper, 2007). 

 

I en forskningsanalys av innehållet i 73 överrapporteringar mellan ambulans och 

akutmottagning påvisades en rådande brist på struktur, vilket orsakade bortfall av viktig 

information (Iedema et al., 2012). I en observations- och enkätstudie av Yong, Dent och 

Weiland (2008) var 67 procent av tillfrågad personal på akutmottagningen av 

uppfattningen att viktig information uteblivit i någon omfattning vid de överrapporteringar 

där de varit mottagande part. Hos ambulanspersonalen, som inte genomgått formell 

träning, identifierades fem punkter som konsekvent inkluderades i rapporterna: 

Anledningen till att patienten sökt vård, vitalparametrar, vårdhistorik, aktuella mediciner 

och vård som utförts innan ankomst till sjukhuset. I motsats till dessa fynd påvisade 

Iedema et al. (2012) i en analys av 621 överrapporteringar att den information som i lägst 

frekvens överrapporterades var: vilken behandling patienten fått, hur denne svarat på 

behandlingen, vilka läkemedel patienten använder, medicinsk historik och social situation. 

 

I en annan studie av Carter, Davis, Evans och Cone (2009) rörande traumafall beskrivs hur 

den vanligaste informationen som rapporterades var skademekanism, följt av lokalisering 

av skada och patientens ålder. Endast i 49 av 96 kritiska traumafall rapporterades 

patientens hjärtfrekvens. I nästa steg, för att informationen skulle komma till vidare nytta, 

krävdes att denna registrerades i någon form. Påföljande den muntliga rapporten 

dokumenterades endast 72,9 procent i patientens journal. Information om medvetandegrad, 

puls, andningsfrekvens och blodtryck dokumenterades som bäst i hälften av fallen (Carter 

et al., 2009).  

 

Evans et al. (2010b) visade att totalt två tredjedelar av den information som 

ambulanspersonalen förmedlade till traumateamet och endast hälften av informationen 

kring vitala parametrar och symtom blev dokumenterad. Ännu lägre var siffrorna då 
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ambulanspersonalen rapporterade normalstatusfynd. Den låga dokumentationsgraden 

förklarades av forskarna med att löpande kontroller av vitalparametrar görs i 

traumarummet och att personalen där har för vana att förlita sig på de egna mätningarna. 

En risk som identifierades i detta var att inga utgångsvärden skulle finnas tillgängliga om 

patienten plötsligt försämrades. 

 

Personalen på akutmottagningen visade en signifikant tendens till att uppge social status 

och annan demografisk information som viktig vid larm med lägre prioritet än vid de med 

högre prioritet och mer kritiska patienter (Yong et al., 2008). 

 

Vid undersökning av personalens upplevelser kring överrapporteringen (Carter et al., 

2009) ställde sig ambulanspersonalen mer positiva till sin förmåga att leverera en kvalitativ 

rapport än vad personalen på akutmottagningen upplevde sin förmåga att ta emot och 

förmedla denna information. En teori som lades fram om anledningen till detta var att 

ambulanspersonalen i de flesta fall hade mer tid att sammanställa rapporten än vad 

personalen på akutmottagningen hade att ta emot och dokumentera denna. 

 

I fall då patienten inte hade möjlighet att kommunicera med 

akutmottagningssjuksköterskan, exempelvis vid förvirring, sänkt medvetandegrad eller då 

patient och personal inte talade samma språk, blev akutmottagningssjuksköterskan extra 

beroende av ambulanspersonalens rapport, som då utgjorde det enda underlaget för den 

information som låg utanför mätbara parametrar (Bruce & Suserud, 2005).  

 

Det är viktigt att markera att överrapporteringen inte bara innebär en överföring av 

information utan även av ansvar för patienten. Detta gjordes exempelvis genom den 

fysiska förflyttningen av patienten från ambulansens bår till akutens brits. Det kunde också 

ske genom överlämning av symboliskt objekt såsom en journalhandling (Dyrholm Siemsen 

et al., 2012; Patterson, Roth, Woods, Chow och Gomes, 2004). 

 

Faktorer som försvårar överrapporteringen 

Different people come over to the same patient and ask about the same 

information and nobody seems to relay the information to each other…that’s how 

medication errors are made (Paramedic, participant no. 4) (Bost, Crilly, 

Patterson, & Chaboyer, s. 137, 2011) 

 

Personalen på akutmottagningen beskrev svårigheterna kring överrapporteringen som ett 

resultat av brist på gemensam terminologi, avsaknad av tydligt ledarskap samt konstanta 

distraktioner under mottagning av rapport, vilket förorsakade fragmentering av 

informationen (Owen, Hemmings & Brown, 2009; Bruce & Suserud, 2005).  

 

I många av fallen då kvaliteten i överrapporteringarna blev bristande förelåg svårigheter i 

att få en helhetsbild av patienten, något som oftast förekommit då sjukvårdspersonal mött 

en patient med diffusa problem eller som inte upplevts vara i direkt behov av avancerad 

vård. Typfall var patienter med psykisk ohälsa och sociala problem, exempelvis misär i 

hemmet, samt äldre människor med försämrade allmäntillstånd. Detta resulterade i ett 

ointresse från ambulanspersonalen och påverkade rapporten såtillvida att den blev 

otillräcklig i såväl muntlig som skriftlig form. Akutmottagningssjuksköterskan fick heller 

inte svar på sina eventuella frågor (Bruce & Suserud, 2005). I samma studie tyckte 

personalen på akutmottagningen att ambulanspersonalen ibland skapade sig en felaktig 

förförståelse för patienten grundad på fördomar vilket resulterade i rapport av förmodad 
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diagnos istället för av symtom och anamnes. Detta riskerade att medföra ökat lidande för 

patienten och en fördröjning av arbetet på akutmottagningen, vilket kunde undvikits med 

användning av standardiserat rapportformulär. 

  

Hög arbetsbelastning och köbildning på akuten leder till att måltidspauser uteblir, trötthet 

och koncentrationssvårigheter förvärras samtidigt som arbetsbelastningen och stressen 

ökar även för ambulanspersonalen (Bost et al., 2011). 

 
We don’t get a break and we often go over our 12-hour shift to 13 or 14 hours. We 

get fatigued… We get so frustrated. Burnt out. We don’t get any time out 

nowadays. (Paramedic, participant no. 215) (Bost et al., s.138, 2011) 

Överrapporteringen av patienter sker under tidspress, vilken direkt påverkades av 

arbetsbelastningen på akutmottagningen, antalet inkommande ambulanstransporter och 

framför allt patientens tillstånd (Bruce & Suserud, 2005). En studie av Thakore och 

Morrison (2001) visade att knappt 73 procent av ambulanspersonal ansåg att de hade 

tillräckligt med tid för att ge en fullgod överrapportering till akutmottagningspersonalen, 

och endast 23 procent av akutmottagningspersonalen ansåg att de hade tid att ge 

ambulanspersonal återkoppling under eller efter överrapportering.  

 

Bost et al. (2011) identifierade konstanta avbrott i arbetet, arbetsbelastning, interpersonella 

relationer och överföringen av ansvar för patienten som fyra väsentliga faktorer med 

potential att äventyra en säker överrapportering och öka risken för missförstånd. 

Ytterligare en faktor visade sig vara brist på resurser inom sjukhuset i stort, vilket tvingade 

patienter att stanna på akutmottagningen under längre tid trots att de var klara för 

förflyttning. Detta ökade inte bara arbetsbelastningen för personalen, utan hindrade även 

flödet av inkommande patienter.  

 

Patienters integritet och hantering av deras privata information har identifierats som ett 

problem vid överrapportering i en miljö där det ofta råder platsbrist på grund av ett högt 

patientflöde. Överrapportering sker således ofta i korridorer eller andra exponerade miljöer 

där anhöriga, patienter och personal som inte är inblandad i patientens behandling vistas 

och kan höra allt som sägs (Bruce & Suserud, 2005; Jenkin et al., 2007). 

 

Ambulans- och akutmottagningspersonal arbetar till största delen i vitt skilda miljöer och 

möts enbart under korta stunder. Organisatoriska faktorer, så som användandet av olika 

administrativa plattformar och skillnader i utbildning och träning, ambulanspersonalens 

begränsade behandlingsmöjligheter i de situationer där man arbetar, utgjorde tillsammans 

skillnader mellan respektive yrken och försvårade samförstånd och samverkan (Iedema et 

al., 2012; Owen et al., 2009; Bruce & Suserud, 2005). 

 

Ambulanspersonal rapporterar ofta till ett vårdlag sammansatt av olika yrkesdiscipliner 

och uttryckte frustration över svårigheten i att förmedla viss information som bevittnats på 

platsen för upphämtning. Det kunde exempelvis röra sig om komplicerade 

hemförhållanden eller komplicerade skademekanismer som för tillfället kunde förefalla 

vara överflödig information, men som mycket väl kunde visa sig relevant i senare skede 

(Owen et al., 2009).  

 

Då även små skillnader i språkbruk och terminologi visats sig öka risken för missförstånd 

ansågs det av yttersta vikt att alla inblandade i överrapporteringsprocessen använder sig av 
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en gemensam terminologi och språklig struktur för att kommunikationen inom och mellan 

vårdlagen skulle vara effektiv och säker (Dyrholm Siemsen et al., 2012; Owen et al., 

2009). 

 

Carter, Davis, Evans, & Cone (2009) visade att den begränsade möjligheten till 

dokumentation under prehospital vård resulterade i att ambulanspersonal ofta förlitade sig 

till minnet vid överrapportering. Överlämningen från ambulans till akutmottagning hade 

identifierats som en högriskaktivitet då informationsbortfall, vilket potentiellt kan få 

allvarliga konsekvenser för patienten, alltid är en risk. 

 
I use a combination of things. I use memory…I use notes on my glove. I use notes 

on a sheet. So I don’t have any one, fixed thing but what I usually try and do is get 

my mindset right as I get out of the helicopter or ambulance and run through my 

brain as to what I see as the significant things I need to pass on. Generally it 

comes off from memory. (Evans et al., s. 4, 2010a). 

 

Akutmottagningspersonal får sällan tillgång till dokumenterad information angående 

patienten förrän en tid efter den muntliga rapporten (Evans et al., 2010b). Vidare 

uppkommer problem med skriven information ofta på grund av att personal dokumenterar i 

olika system eller på olika platser i samma system, vilket gör informationen mindre 

tillgänglig (Dyrholm Siemsen et al., 2012).  

 

I en engelsk studie där man granskat ambulansjournaler rörande 100 patienter som förts till 

traumasal och jämfört dessa med akutmottagningens dokumentation av samma patienter, 

fann forskarna att så mycket som 26 procent av journalinformationen innehöll olikheter. 

Olikheterna utgjordes av information som förändrats eller helt uteslutits (Murray, Crouch, 

& Ainsworth-Smith, 2012). Enligt Yong et al. (2008) använde sig endast hälften av 

personalen på akutmottagningen av ambulanspersonalens dokumentation i sin vidare 

handläggning och behandling av patienten. Budd et al. (2007) poängterade att värdefull 

information från olycksplatsen inte alltid kom fram till akutmottagningens traumateam. De 

möjliga orsakerna till detta identifierades som ofullständig insamling av data och 

informationsbortfall vid överrapportering. Vidare uppgav ambulanspersonal en brist på 

träning i hur överrapportering ska gå till, medan akutmottagningspersonal påpekade att det 

råder brist på struktur och att det förekommer osäkerhet kring vilken information som är 

relevant. 

 

I sin studie från 2007 visar Jenkin et al. att ambulanspersonal, på grund av stort antal 

närvarande i traumarummet, ansåg det vara svårt att veta vem som bär det officiella 

ansvaret för mottagandet av rapporten. Om ambulanspersonalen inte omedelbart 

hänvisades till det mottagande och behandlande vårdlaget kunde patienten komma att 

överrapporteras till en mottagande medarbetare som därefter rapporterade patienten till ett 

vårdlag. Owen et al. (2009) menar att denna typ av förlängning av rapportkedjan visat sig 

vara en starkt bidragande faktor till att information förvanskades eller försvann. 

 

Enligt Carter et al. (2009) och Owen et al. (2009) upplevde ambulanspersonal ofta att 

akutmottagningspersonalen inte uppmärksammade deras rapport, utan istället började 

arbeta med patienten för att därefter be dem upprepa rapporten. Detta medförde att 

informationen fragmenterades, det mottagande vårdlaget uppmärksammade en mindre 

mängd information ur rapporten och om ambulanspersonalen upplevde sig ignorerad 

kunde de komma att lämna en kortare och icke fullständig rapport. Några 

ambulanssjukvårdare valde därför att inte överlämna patienten fysiskt förrän de fått ge 
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rapport. Akutmottagningspersonal uppgav att de var medvetna om att de inte alltid 

lyssnade koncentrerat till rapporten, och att en bidragande orsak till detta kunde vara att de, 

till skillnad från ambulanspersonalen, alltid hade flera uppgifter som krävde 

uppmärksamhet. Denna splittring av akutmottagningspersonalens uppmärksamhet belyses 

även av Talbot och Bleetman (2007) som en starkt bidragande faktor till 

informationsbortfall.  

 

Faktorer som förenklar överrapporteringen 

Att bygga in säkerhet och stöd i system och organisation har visat sig vara viktigt för både 

patienter och anställda. En organisation bör därför vara uppbyggd med tydlig struktur, 

tydliga procedurer och direktiv samt erbjuda en avvägd arbetsbörda för personalen. Dessa 

faktorer visade sig möjliggöra ett klimat som främjade kvalitet i överrapporteringen 

(Dyrholm Siemsen et al., 2012; Patterson et al., 2004). 

 

De patienter som ansågs lättast att överrapportera var sådana med klart definierade skador 

och/eller sjukdomar. En överlämning av hög kvalitet beskrevs som en där all information 

är patientcentrerad och identifierade problem är tydligt beskrivna. Detta gynnade inte bara 

förtroendet och samarbetet mellan ambulans- och akutmottagningspersonal, utan ingöt 

också trygghet i patienten. Effektiv interaktion mellan sjukvårdspersonal, ansåg personalen 

själva, var avgörande för att patientens individuella behov skulle kunna klargöras (Bruce & 

Suserud, 2005).  

 

Dyrholm Siemsen et al. (2012) framhöll att det är centralt för säkerställandet av god 

kommunikation vid överrapportering att informera patienten om vad som händer och 

kommer att hända vid överlämning. Studien visade även att det var viktigt att kunna 

överrapportera i en så lugn miljö som möjligt för att säkerställa en patientsäker och 

kvalitativ informationsöverföring. Många enkla åtgärder listades som kunde förbättra detta, 

såsom att sätta sökare på ljudlöst, använda tysta arbetsskor och sänka ljudet i 

högtalarsystem. Evans et al. (2010a) bekräftar vikten av att minimera störningsmoment och 

avbrott under överrapportering som ett led i kvalitetssäkringen vid informationsöverföring. 

 

Såväl Patterson et al. (2004) som Dyrholm Siemsen et al. (2012) påtalar att det i en 

arbetsmiljö som den på akuten, där mycket personal vistas, är särskilt viktigt att snabbt 

kunna identifiera annan personal till namn, yrkestitel och ansvarsområde. Ett förslag till 

hur detta enkelt kunde underlättas var genom användandet av namnskyltar eller liknande 

visuell markering. I en studie av Owen et al. (2009) framhöll läkare inom akutsjukvården 

vikten av att ambulanspersonalen tog sitt ansvar som ledare i överrapporteringsprocessen 

och förmedlade sin kunskap om patienten på ett tydligt sätt för att undvika att vitala 

detaljer missades eller förbisågs. Författarna drog slutsatsen att ett sätt att uppnå en högre 

grad av effektivitet vid överrapporteringar var interdisciplinär träning. Detta skulle 

facilitera gemensam förståelse för varandras förutsättningar och begränsningar och ge 

viktiga färdigheter i icke-tekniska moment såsom att lyssna aktivt under stressiga och 

krävande förhållanden. Detta stöds även av Budd et al. (2007).  

 

Både läkare och sjuksköterskor ansåg att möjligheten att få rapporten upprepad kunde vara 

av stor nytta då detta möjliggjorde en inledande överblick vid inkomst följt av inhämtande 

av mer detaljer vid upprepad rapport då situationen lugnat ner sig. Detta förutsatte dock att 

ambulanspersonalen hade möjlighet att stanna kvar som resurs för traumateamet även efter 

att den initiala rapporten lämnats (Jenkin et al., 2007).  
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Ett effektivt sätt att öka kvaliteten vid överlämning ansågs vara om ambulanspersonalen 

och akutmottagningspersonalen gavs möjligheten att arbeta parallellt efter överlämning. 

Detta minskade stressen och ökade vanan för samarbete. Dessutom sjönk risken för att 

information inte överlämnades eller glömdes bort av mottagande part (Dyrholm Siemsen et 

al., 2012; Patterson et al., 2004). 

  

Manser, Foster, Gisin, Jaeckel, & Ummenhofer (2010) identifierade stämningen i 

arbetslaget vid överlämning som en nyckelfaktor för hög kvalitet i överrapporteringen. 

Detta förbättrade inte bara prestationen från individerna i laget, utan påverkade även 

patientens upplevelse av sin behandling positivt vilket i sin tur kunde öka dennes tendens 

att vara kommunikativ gentemot vårdlaget. Dyrholm Siemsen et al. (2012) bekräftar vikten 

av att stärka lagkänslan på arbetsplatsen och känslan av personalens sammanhang i 

vårdkedjan i arbetet med att främja samförståndet och samarbetsförmågan mellan 

ambulans- och akutmottagningspersonal. Den viktigaste åtgärden anser forskarna vara att 

implementera gemensam utbildning och träning och i denna process tydliggöra vikten av 

ömsesidig respekt och aktivt lyssnande.  

 

Att kommunicera muntligt, ansikte mot ansikte, visade sig vara essentiellt för att 

information skall förbli tillräckligt detaljrik (Dyrholm Siemsen et al., 2012) och ett 

förbestämt informationsformat minskade risken för förvanskning av information när den 

förflyttades mellan vårdgivare (Bruce & Suserud, 2005; Owen et al., 2009; Iedema et al., 

2012). Både ambulanspersonal och akutmottagningspersonal ansåg att självförtroende och 

förmågan att vara koncis var två viktiga egenskaper hos den som lämnar rapport. 

Akutmottagningspersonalens viktigaste förmåga vid överrapportering ansågs likaledes vara 

aktivt lyssnande (Evans et al., 2010a).  

 

Att bekräfta vad som sagts genom så kallad closed loop-kommunikation används inom 

många högriskmiljöer för att öka säkerheten vid överlämningar (Patterson et al., 2004). 

Detta förutsatte aktivt lyssnande från mottagaren och en gemensam förståelse för 

innehållet i rapporten. Metoden lämnar också utrymme för följdfrågor och möjligheten till 

att klargöra eventuella otydligheter och diskutera kring rekommendationer för fortsatt 

behandling (Manser et al., 2010; Patterson et al., 2004). 

 

Inom operationssjukvården har konceptet ”time out” införts som innebär att närvarande 

pausar sitt arbete under genomgången av en standardiserad checklista. Detta har tydligt 

minskat frekvensen av misstag, missförstånd och dödlighet inom operationssjukvården. En 

dylik paus bör tas för att uppnå liknande resultat vid överrapportering från 

ambulanspersonal (Evans et al., 2010a). 

 

Iedema et al. (2012) utförde en interventionsstudie med protokollet IMIST-AMBO. 

Förbättringar uppmättes efter implementeringen på följande punkter: Struktur i 

kommunikationen blev tydligt, en minskning i andelen repeterad information och ställda 

frågor identifierades, vilket förklarades med att akutmottagningspersonalen lättare kunde ta 

till sig och komma ihåg informationen, samt en högre grad av ögonkontakt under rapport 

vilket forskarna ansåg som en viktig förutsättning för effektivt informationsutbyte. 

Ambulans- och akutmottagningspersonal uppskattade särskilt protokollet för sin struktur, 

som tillät och uppmuntrade att ställa frågor om den mottagna informationen. Personalen 

ansåg dessutom att protokollets regel ”hands off/eyes on” innebar att de upprätthöll 

uppmärksamheten på den person som gav rapport. Denna strukturerade metod för att 

förmedla vital information föreföll öka akutmottagningspersonalens förståelse för det som 
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rapporterades. Målet med forskningsprojektet, på uppdrag av myndigheter, var att ta fram 

ett protokoll som var anpassat för australiensiska förutsättningar och behov. Projektet 

skulle dessutom vara väl förankrat hos de som i slutändan skulle använda protokollet. 

IMIST-AMBO har anammats snabbt av NSW Ambulance (New South Wales Ambulance 

Service) som införlivat det i den formella träningen av sin personal (Iedema et al., 2012). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Aktuellt problemområde hade kunnat undersökas med hjälp av en empirisk studie, men en 

litteraturbaserad studie är enligt Friberg (2012) bättre lämpad för examensarbeten på 

grundnivå. Denna litteraturstudies resultat visar också att den tydliga förekomsten av lokal 

praxis gällande överrapportering mellan ambulans- och akutmottagningspersonal hade 

begränsat vår insikt i problemet om vi endast undersökt förhållandena på exempelvis ett 

fåtal akutmottagningar i Stockholmsregionen. 

 

Enligt Friberg (2012) skall underlaget för en litteraturstudie vara granskade vetenskapliga 

artiklar och rapporter. När vi sökte efter information gällande överrapporteringar mellan 

ambulans- och akutmottagningspersonal visade det sig att de svenska sökresultaten i 

huvudsak utgjordes av uppsatser på magisternivå från ambulanssjuksköterskeutbildningar. 

Då dessa studier inte räknas som vetenskapligt material valde vi att inte begränsa vår 

studie geografiskt. De studier vi funnit kommer huvudsakligen från Australien och 

England. En studie, som motsvarade våra inklusionskriterier är gjord inom den svenska 

hälso- och sjukvården. Det är vår uppfattning efter att ha analyserat selekterat material att 

arbetsförhållandena för ambulans- respektive akutmottagningspersonal är likartade i de 

länder från vilka våra inkluderade studier härstammar och även överensstämmande och 

jämförbara med svenska förhållanden. 

 

Såväl kvantitativa som kvalitativa studier har inkluderats för att skapa en bred bild av 

problemområdet och kunskapsläget. Författarna till föreliggande studie ansåg det positivt 

att inkludera olika typer av studier då dessa kompletterar varandra på så vis att både 

förekomst och fördjupade åsikter kring olika fenomen kan beskrivas. Således ansågs en 

djupare förståelse kunna erbjudas för hur och varför svårigheter och potentiella risker 

uppstår inom problemområdet.  

 

En risk med litteraturstudier i allmänhet är brister i tillförlitlighet på grund av att det 

vetenskapliga materialet kan vara vinklat enligt respektive författargrupps uppfattning om 

problemet. Denna risk ökar ju mindre det vetenskapliga underlaget för litteraturstudien är 

(Friberg, 2012) och påverkar således giltigheten hos föreliggande studie. Tillgången till 

studier kring överrapportering i andra vårdsituationer såsom exempelvis mellan skiftlag är 

stor och det står tydligt att ämnet blivit alltmer aktuellt och uppmärksammat under det 

senaste decenniet genom engagemang från såväl sjukvården som myndigheter. Detta till 

trots har ännu inte många studier gjorts som studerar överlämningen från ambulansburna 

patienter till akutmottagningen och tillgången till aktuella och relevanta artiklar satte därför 

en begränsning för denna studie.  

 

En annan tänkbar brist hos denna studie är att ingen vedertagen analysmetod använts vid 

analys av ingående artiklar och deras resultat. Kodning av studiernas resultat gjordes i 

sorteringssyfte men inte enligt någon standardiserad modell, vilket eventuellt gör att 

studiens resultat blir svårare att upprepa (Polit & Beck-Tatano, 2008).  
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Resultatet i denna studie utpekar många specifika faktorer som påverkar 

överrapporteringen både positivt och negativt. Trots att alla regioner som studerats i 

originalartiklarna generellt anses likvärdiga och jämförbara, är dessa faktorer ibland 

specifika för lokala förhållanden och då inte överförbara. Samtidigt framhålls mer 

allmänna faktorer som kan observeras och appliceras oberoende av lokala förhållanden. 

Kommunikationsprinciper och den mänskliga faktorn kan nämnas som faktorer som visar 

på stora likheter mellan samtliga studier, trots skillnader i geografi och språk. Även 

tekniska lösningar, system och rutiner är oftast applicerbara oberoende av lokala 

förutsättningar och ökar således också generaliserbarheten av denna studie. 

 

Resultatdiskussion 

Samtliga ingående studier (Bost et al., 2011; Bruce & Suserud 2005; Budd et al., 2007; 

Carter et al., 2009; Dyrholm Siemsen et al., 2012; Evans et al., 2010a; Evans et al., 2010b; 

Iedema et al., 2012; Jenkin et al., 2007; Manser et al., 2010; Owen et al., 2009; Patterson et 

al., 2004; Talbot & Bleetman, 2007; Thakore & Morrison, 2001; Yong et al., 2008) 

identifierar behovet av strukturerad kommunikation mellan ambulans och akutmottagning. 

Gemensamt för studierna är dessutom att forskarna påpekar behovet av att anpassa 

rekommenderade protokoll till lokala förhållanden för att uppnå bästa effekt på kvaliteten i 

lämnande och mottagande rapport. 

 

I överrapporteringen av patienter mellan ambulans och akutmottagning ställs höga krav på 

den som lämnar information, att hålla rapporten koncis och relevant då tiden är knapp i 

handläggandet av kritiskt sjuka eller skadade patienter. Samtidigt måste informationen vara 

tillräckligt detaljrik så att inte viktig information faller bort. Dessa, på många sätt 

motställda krav, gör det svårt att hitta en gyllene medelväg för rapportens utformning och 

innehåll. Det är sedan tidigare påvisat att strukturerad kommunikation är ett fungerande 

medel för att säkerställa kvalitet i muntlig överföring av information (Heinrichs, Bauman, 

& Dev, 2012). Föreliggande studie ämnade således inte att belysa om behovet av 

strukturerad överrapportering är aktuellt utan snarare vad som försvårar och förenklar för 

den som arbetar med att införa strukturerad kommunikation inom sjukvården. För att ge en 

nödvändig förståelse för problemet ansåg författarna att en beskrivning av 

överrapporteringsprocessen var nödvändig. Resultatet av föreliggande studie bekräftar det 

som redan konstaterats och som påtalas i samtliga ingående studier, nämligen att 

överrapportering är en komplex, komplicerad och mångfacetterad utmaning för hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

 

Ambulanspersonal som arbetar långa pass i varierande miljöer med emellanåt såväl fysiskt 

som psykiskt krävande arbetsuppgifter måste inte bara stabilisera patienter inför och under 

transport till sjukhus utan även manövrera sitt fordon, ingjuta förtroende hos den stressade 

patienten och hela tiden ta hänsyn till hur mycket tid som förlöpt sedan skadan eller 

insjuknandet skedde. Akutmottagningspersonalen å sin sida arbetar i en, till det yttre, 

välbekant miljö, men måste under hela arbetspasset göra aktiva avväganden i fråga om 

vilka av de inkommande patienterna som är i störst behov av vård, vilken typ av vård de 

behöver och vilka av sjukhusets resurser som måste mobiliseras för att tillgodose behoven. 

Därtill är arbetsbelastningen hög och mängden intryck stor som en effekt av ett högt 

patientinflöde. Båda yrkesgrupperna tvingas skjuta på exempelvis måltidsraster och andra 

möjligheter till andhämtning när arbetsbelastningen är hög, vilket förutom att vara 

uttröttande leder till en högre stressnivå, svårigheter att upprätthålla koncentration samt ett 
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ökat beroende av samarbete och kollegial stöttning (Bost et al., 2011; Bruce & Suserud, 

2005).  

 

När en tar med i beräkningen att dessa två yrkesgrupper ska sammanstråla under en 

mycket kort stund under ett arbetspass och då överföra respektive ta emot kritisk 

information rörande en patient i akut behov av vård, är det inte svårt att föreställa sig att 

denna överrapportering anses vara en högriskaktivitet (Patterson et al., 2004). Något som 

kan anses anmärkningsvärt är att man inte från början byggt in säkerhet i de system och 

rutiner som omgärdar överrapporteringen då detta sedan länge varit en konsekvent källa till 

avvikelser (Socialstyrelsen, 2008). Även på andra vårdavdelningar upplever personalen 

stress i fråga om en riklig mängd intryck, hög arbetsbelastning, resursbrist och ständiga 

krav på hög fokus oavsett belastningsnivå. Vår uppfattning är dock att inga 

överrapporteringar mellan arbetsskift eller vårdavdelningar är helt och hållet jämförbara 

med de som sker i traumarummet och att man tidigare borde lagt sig vinn om utvecklingen 

av lämpliga verktyg för att eliminera vårdskador till följd av felande kommunikation.  

 

En anledning till att man dröjt med att utveckla specifika kommunikationsverktyg för 

överrapporteringen mellan ambulans- och akutmottagningspersonal tror vi kan vara att 

ambulanssjukvården under lång tid enbart ansågs vara en form av övervakad sjuktransport 

(Bruce & Suserud, 2005). Forskning visar dock att sjukvårdsinsatser som initieras så snart 

som möjligt efter sjukdomens eller skadans inträffande har avgörande betydelse för 

prognosen. Jämte detta utvecklas ständigt nya tekniker för insamlande av fysiologisk data 

under färd (Kool & Blickman, 2007). Vi anser att möjligheten och kompetensen att 

observera patienten och inhämta kunskap om denne under transporten skänker en reell 

tyngd åt ambulanspersonalens unika uppfattning om tillstånd och stabilitet, varför det 

borde ligga i var vårdgivares intresse att uppmärksamma och inhämta information från 

ambulanspersonalen vid rapport. Detta är synnerligen viktigt i fall då patienten inkommer 

ensam och av någon anledning inte är kommunikativ (Bruce & Suserud, 2005).  

 

Trots lokala variationer finns gemensamma principer som tillämpas vid överrapportering. 

Flera studier, bland andra Bruce och Suserud (2005), Thakore och Morrison (2001) och 

Evans et al. (2010), påtalade exempelvis att användandet av förlarm har positiv inverkan 

på den efterkommande överrapporteringen av patienten då personalen på 

akutmottagningen får mer tid för mental förberedelse och inte minst för att hinna 

mobilisera och samordna resurser och rätt personal. Detta ökar vårdkvaliteten och gör även 

ambulanspersonalens arbete lättare vid ankomst då de möts av rätt personal som är 

förberedd på situationen. Förlarmet innebär också att den viktigaste informationen 

rapporteras två gånger och tiden som förlöpt mellan förlarmet och överrapporteringen ger 

en direkt indikation på patientens trend. Användandet av förlarm förefaller oss vara ett 

enkelt sätt att tillföra en efterfrågad ordning på akutmottagningar. Det skulle sannolikt 

spara tid och frustration för ambulanspersonalen, som i många fall har andra körningar på 

kö. 

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor från 2005 

åligger det sjuksköterskan, bland mycket annat, att ”kritiskt reflektera över befintliga 

rutiner samt inspirera till dialog om införande av ny kunskap” (s. 13) och att ”verka för 

adekvat informationsöverföring och samverkan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och 

kvalitet” (s. 14). Båda dessa punkter svarar mot den kritiska situation som en 

överrapportering mellan ambulans- och akutmottagningspersonal utgör och torde borga för 

vakenhet i fråga om patientsäkerhet och samarbete mellan de båda yrkesgrupperna. Vid 
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materialanalysen under denna litteraturstudie framkom dock att två tredjedelar av våra 

sökresultat är från 2005 eller senare, vilket tyder på att forskningen kring 

överrapporteringar mellan ambulans- och akutmottagningspersonal som fenomen är 

relativt ny. Fokus på vikten av att dela unik kunskap och hur det utförs på ett sätt som är 

effektivt i fråga om kvalitet och tidsåtgång såväl som säkert för patienten saknas till stor 

del fortfarande.  

 

Den stress personal inom ambulans- och akutsjukvård upplever i fråga om såväl 

arbetsmiljö som arbetsbelastning påverkar troligtvis förmågan att i stunden identifiera och 

hantera hinder för god kommunikation, något som gör utvärdering av rådande praxis än 

mer angelägen. Vid sidan av sagda utvärdering, instämmer vi med de studier av bland 

andra Dyrholm Siemsen et al., (2012), Manser et al., (2010) och Patterson et al., (2004) 

som alla framhåller interdisciplinär träning som ett led i utvecklingen av ett samarbete där 

samförstånd gentemot respektive yrkesgrupps möjligheter och begränsningar premieras. I 

och med detta samförstånd skulle förhoppningsvis förståelsen för ambulanspersonalens 

nödvändiga behov av utrymme för rapportgivning öka. Detsamma gäller förståelsen för 

akutmottagningspersonalens behov av att vid kritiska tillstånd utföra andra sysslor jämte 

mottagandet av rapporten. Författarna till föreliggande studie anser det troligt att 

spänningen emellan de båda yrkesgrupperna därmed skulle minska. Förutom att öka 

förståelsen mellan ambulans- och akutmottagningspersonal skulle interdisciplinär träning 

kunna eliminera missförstånd som beror på yrkesspecifikt språkbruk. I ett kritiskt skede är 

det mycket viktigt att alla inblandade använder sig av en gemensam terminologi och 

faktiskt förstår och kan ta ställning till vad som uttrycks (Owen et al., 2009; Bruce & 

Suserud, 2005).  

 

Problemet med resursbrister och för många patienter och arbetsuppgifter i förhållande till 

antalet personal är fundamentalt. Ekonomiska utmaningar åsido, anser vi att dessa problem 

är lätta att identifiera och åtgärda. Om ett närmande kunde ske mellan de båda 

yrkesgrupperna genom att utöka det dagliga samarbetet skulle kompetensen automatiskt 

öka och arbetsbörda och stress förmodligen minska för båda parter. Förslagsvis skulle 

ambulanspersonal tillsammans med personalen på akutmottagningen som regel kunna välja 

att lämna över det formella ansvaret först när båda anser att patienten är tillräckligt stabil 

och situationen tillåter en mer utförlig överrapportering. Ambulanspersonalen skulle alltså 

i större utsträckning involveras i arbetet på akutmottagningen för att bättre kunna förmedla 

information, samtidigt som hjälp erbjuds till mottagande vårdgivare och gör det lättare att 

tillämpa aktivt lyssnande och closed loop-kommunikation. Metoden att arbeta parallellt i 

samband med överrapporteringen stöds av såväl Dyrholm Siemsen et al. (2012) som 

Patterson et al., (2004). 

 

Principerna och målsättningarna bakom standardisering av kommunikation och skapande 

av protokoll för detta är grundläggande och gemensamma. Detta till trots går åsikterna isär 

om hur rapporteringarna optimeras. Denna litteraturstudie nämner endast de protokoll som 

omtalas i inkluderade artiklar, men vi vill poängtera att dessa endast är ett axplock av de 

som finns tillgängliga på marknaden. 

 

Två modeller för överrapportering som utvärderats i stor utsträckning är SBAR och 

IMIST-AMBO. Dessa två utgör på sätt och vis varandras motsatser. I protokollet SBAR, 

som vunnit mycket framgång världen över och som av Socialstyrelsen är den 

rekommenderade modellen för svensk sjukvård, har man valt att endast inkludera fyra 

bokstäver. Detta kan ses som både en styrka och en svaghet. Förespråkare för SBAR skulle 



 22 

säga att det möjliggör flexibilitet då innehållet under var bokstav kan – och bör – anpassas 

efter behovet i det sammanhang där modellen används. IMIST-AMBO har valt att gå i 

motsatt riktning. Här är, i motsats till SBAR, innehållet i protokollet och under respektive 

bokstav specifikt och förbestämt. Författarna till denna litteraturstudie ser fördelar med 

båda modellerna, men upplever att IMIST-AMBO i jämförelse levererar högre kvalitet i 

interventionsstudier.  

 

Anledningen till att olika akronymprotokoll utvecklats är i grund och botten att instruera 

användaren i vilken information som skall överföras. Det förefaller oss därför 

kontraproduktivt att i överrapportering mellan ambulans- och akutsjukvård använda ett 

protokoll som har så många möjliga utformningar som SBAR, då detta anses kunna leda 

till missförstånd (Iedema et al., 2012). Exempelvis har många inom sjukvården flera 

anställningar och tjänstgör på olika avdelningar. Används då SBAR i alla dessa 

verksamheter är risken stor att protokollet är anpassat och används på olika sätt, vilket 

sannolikt bidrar till förvirring. 

 

En annan faktor som talar för IMIST-AMBO är det faktum att modellen utvecklats 

specifikt för denna länk i vårdkedjan av de personer som kommer att använda hjälpmedlet, 

nämligen ambulans- och akutmottagningspersonalen.  

 

Människan har begränsningar i sin förmåga att lägga information på minnet, speciellt 

under stressfulla situationer. Samtidigt har vi otroliga kognitiva resurser när det kommer 

till bland annat problemlösning. Den mänskliga faktorn skulle således kunna anses ha både 

en positiv och en negativ sida. En stor del av den problematik vi ser kring överrapportering 

handlar just om att tillvarata våra tillgångar samtidigt som vi försöker eliminera riskerna i 

mänsklig interaktion genom anpassningar i system, såsom exempelvis vid strukturerad 

överrapportering. Det skulle av denna anledning kunna vara till fördel för säkerheten vid 

informationsöverföring att införa fler hjälpmedel för ambulanspersonal att kunna 

dokumentera information innan ankomst till sjukhuset. Fler tekniska hjälpmedel kunde 

även vara till nytta för personalen på akutmottagningen vid mottagande av rapport, för att 

exempelvis kunna upprepa informationen vid ett senare tillfälle. Kanske skulle diktering 

med efterföljande transkribering kunna användas som dokumentationshjälpmedel i 

ambulanser där personalen ofta behöver fria händer. Akutmottagningen skulle eventuellt 

kunna införa utmärkta områden där överrapportering sker och som hela tiden videofilmas 

eller ljudbandas. Detta skulle eliminera att ofrivilliga filmas och en digital kopia skulle 

finnas tillgänglig endast under begränsad tid. 

 

I England förespråkas enligt Budd et al. (2007) sedan länge användandet av digitalkameror 

för att göra det lättare för ambulanspersonalen att kunna registrera moment som upplevs 

svåra att förmedla vid rapport. Detta anser författarna är en bra tanke som skulle kunna 

utvecklas med hjälp av modern teknologi. Förtydligande bilder skulle kunna skickas i 

förväg av ambulanspersonalen som ytterligare hjälper mottagande personal att förbereda 

och mobilisera rätt resurser. Vidare kan fler ögon, med lite distans till händelsen 

tillsammans med den överblick som bilder erbjuder kunna upptäcka vad 

ambulanspersonalen eventuellt missat. En negativ aspekt av denna typ av 

informationsinhämtande kan tänkas vara tiden det tar. I de fall då en person konstateras 

eller kan misstänkas ha mycket svåra skador utsätter man sannolikt patienten för en allt 

högre risk genom att dröja sig kvar på upphämtningsplatsen. Det är värt att minnas att 

ambulanspersonalens absolut främsta ansvar är att inom kortast möjliga tid föra patienten 

till sjukhusvård. 
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Slutsats 

Överrapporteringen av patienter från ambulans till akutmottagningen är ofta en hektisk och 

stressfylld uppgift med potential för ödesdigra misstag. Momentet är kritiskt för 

patientsäkerheten och målet är alltid att, så fort som möjligt, överlämna samtlig relevant 

information om patienten. Faktorer som påverkar informationsöverföringen negativt är 

exempelvis frånvaron av gemensam terminologi, personalens oförmåga att minnas samtlig 

information, förutfattade meningar kring patienter och deras tillstånd samt begränsade 

möjligheter för samtliga parter att dokumentera. Samförstånd och samarbetsförmåga 

mellan involverade yrkesgrupper är centralt för att uppnå hög kvalitet i överrapporteringen. 

Interdisciplinär utbildning och träning av personalen, tillsammans med utvecklingen av 

tekniska hjälpmedel för att ytterligare eliminera felaktig information, informationsbortfall 

och behovet av att upprepa rapporten är nyckelfaktorer för att säkerställa kvaliteten i 

ambulansrapporter. Att bygga in säkerhet i system och rutiner genom exempelvis 

införandet av en gemensam kommunikationsstruktur förespråkas i samtliga granskade 

originalartiklar och även av författarna till detta arbete. Dessa hjälpmedel och 

implementeringen av de olika förekommande modellerna befinner sig dock fortfarande i 

utvecklingsfas och har således potential till ytterligare förbättringar. 

 

Fortsatta studier 

En stor del av det problemområde som denna studie fokuserat på handlar om 

kommunikation, interpersonella relationer och vad som händer när människor arbetar 

under press och med begränsat stöd. Med andra ord områden där tillgången till tidigare 

forskning är omfattande. Det är vår uppfattning att tillräckligt mycket insikt i dessa 

aspekter av problemet kring överrapporteringen mellan ambulans och akutmottagning 

redan finns och att framtida forskning snarare behöver handla om hur vi gör nytta av denna 

tidigare kunskap i denna specifika, sårbara och riskfyllda situation. Ett område som också 

bör utforskas ytterligare är applikationen av tekniska lösningar som hjälpmedel för att 

minska informationsbortfall och öka tillgängligheten av information. Situationen är 

densamma här; informationsteknologin finns tillgänglig, men dess tillämpning som resurs 

inom akutsjukvården förefaller relativt outforskad. 
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BILAGA 1 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kva

litet 

Budd, Almond & Porter 

 

2007 

 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A survey of trauma alert criteria 

and handover practice in England 

and Wales 

 

Identifiera aktuell praxis och områden 

som behöver förbättras för att underlätta 

överföringen från AMB-sjukvården till 

AKM. 

En kvantitativ intervjustudie 

med Ja/Nej-frågor skickades 

till 100 AKM och 32 

ambulansstationer. 

100 AKM 

(66) = 34 

32 AMB 

(16) = 16 

AKM önskar förbättringar i kommun- 

ikationsväg mellan AMB och 

AKM (nu endast envägskomm.)  

vid pre-alert. Endast 18, 5% uppl. 

att AMB använde 

traumaskattningssystem och 9,1 procent 

emottog digitala bilder från 

olycksplatsen  

(vilket kan hjälpa personalen på 

akutmottagningen att  

förstå skadornas komplexitet och 

därmed öka chansen att överleva. 

Standardiserade överrapporterings- 

metod efterfrågas! 

K 
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Bruce & Suserud 

 

2005 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The handover process and triage 

of ambulance-borne patients: the 

experiences of emergency nurses 

 

 

 

 

 

 

Undersökning av hur 

akutmottagningssjuksköterskor 

upplever överrapportering av patienter 

från ambulans 

Kvalitativ, deskriptiv 

intervjustudie med 

fenomenologisk ansats 

6 

(0) 

Man fann tre element i överrapporter- 

ingen: den verbala rapporten som oftast  

var strukturerad, överlämnandet av  

dokumentation samt ”det symboliska” 

överlämnandet av patienten när denne  

flyttades från ambulansens brits. Bäst  

upplevelse av överrapporteringen hade  

man vid patienter med distinkta  

medicinska problem, medan man vid  

patienter med mer komplexa orsaker till  

sin ohälsa sällan ansåg att man  

fick/kunde få tillräckligt mycket  

information om på vilken nivå insats- 

erna skulle läggas.  
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Carter, Davis, Evans 

& Cone 

 

2009 

 

USA 

Information loss in emergency 

medical services handover of 

trauma patients 

Att undersöka till vilken grad 

information rapporterad av 

ambulanspersonal inte 

emottogs/dokumenterades av 

akutmottagningspersonal 

 

 

Jämförelse mellan filmade 

överrapporteringar och 

information dokumenterad på 

akutmottagningen 

113 

(17) 

 

Totalt 96 

Endast 72,9 % av ”sänd” info  

dokumenterades av akutmottagningens 

personal, däribland information  

om vitala tecken som t ex prehospital 

hypotension och medvetandegrad  

enligt GCS.  

R 

I 

Dyrholm-Siemsen, 

Dyrlöv-Madsen, 

Funck-Pedersen, 

Michaelsen, 

Vesterskov-

Pedersen, Boje-

Andersson & 

Östergaard 

2012 

 

Factors that impact on the safety 

of patient handovers: An 

interview study. 

Att undersöka sjukvårdspersonals 

attityd till och erfarenheter av kritiska 

moment i överrapporteringsprocessen 

för att identifiera faktorer som påverkar 

överlämningen från ambulans till 

sjukhus, mellan- och inom sjukhus.  

 

Att identifiera möjliga lösningar som 

kan optimera 

överrapporteringsprocessen. 

 

47 semistrukturerade 

intervjuer utfördes med 

personal från diverse 

yrkesgrupper och avdelningar 

inom sjukvården. 

47 

(0) 

Åtta faktorer identifierades som 

påverkar patientsäkerheten vid 

överrapportering. Dessa var: 

Kommunikation, information, 

organisation, infrastruktur, 

professionalism, ansvar, ”team 

awareness” och kultur. 

 

Organisationen ansåg inte att 

överrapporteringen är en kritisk i 

patientsäkerhetssynpunkt vid 

inläggning på sjukhus. Detta anser 

författarna vara ett omoget 

säkerhetstänkande och strider mot 

WHO som sätter detta på topp 5-listan 

över säkerhetskritiska moment i 

sjukvården. 
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Evans, Murray, 

Patrick, Fitzgerald, 

Smith, 

Andrianopoulos & 

Cameron 

 

2010 

 

Australien 

 

 

 

 

 

 

Assessing clinical handover 

between paramedics and the 

trauma team. 

Att identifiera om ambulansens 

överrapportering dokumenterades 

korrekt av traumateamet, om 

ambulanspersonal dokumenterat 

information som inte nått traumateamet, 

om diskrepanser fanns att identifiera 

och i så fall var denna information får 

förlorad. 

Traumasalar 

videoövervakades och 

material från filmen 

transkriberades. 

Telefonrapporter 

transkriberades, all skriftlig 

rapportering samlades in 

kring 25 patienter som 

motsvarade kriterierna. 

Jämförelser gjordes sedan 

med Pearson’s Chi-squared 

analysis. 

25 

(0) 

75 procent av förrapportering från 

ambulans dokumenterades, 68 procent 

av rapporten på akuten dokumenterades 

och 79 procent av ambulanspersonalens 

överlämning dokumenterade skriftligt 

på något sätt. 9 procent av rapporten 

dokumenterades inte alls. 

K 
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Evans, Murray, 

Patrick, Fitzgerald, 

Smith & Cameron  

 

2010 

 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinical handover in the trauma 

setting: a qualitative study of 

paramedics and trauma team 

members 

(1) utveckla ett kort och koncist 

datainsamlingsprotokoll till hjälp för 

ambulanssjukvårdspersonals 

överrapportering av patient till 

akutmottagningspersonal  

(2) identifiera vad som karaktäriserar 

effektiv respektive ineffektiv 

överrapportering 

(3) avgöra möjligheterna för avancerad 

dataöverföring mellan ambulans och 

akutmottagning 

(4) identifiera hur man bäst visar 

information i traumarummet.  

 

Kvalitativ intervjustudie. 

Grounded theory.  

Intervjuer av 10 personal ur 

ambulanssjukvården och 17 

personal från akutmottagning. 

Konsultation av specialister 

inom traumateamet för 

modifikation av ett befintligt 

protokoll (MIST). 

27 

(0) 

Ett mindre protokoll (MIST) modifier- 

ades och utökades med fält/ämnen vilka 

efterfrågats av specialister inom trauma- 

teamet.  

Deltagare bedömde att en effektiv över-

rapportering kännetecknades av kort och 

koncis information levererad på ett  

strukturerat sätt, innehållande ENDAST 

information vilken är relevant för det  

omedelbara ingripandet. Man fann ett stort 

stöd för avancerad överföring av data till 

mottagande sjukhus, då detta skulle 

underlätta för traumateamet att exempelvis 

följa patientens kurvor från ambulansens 

upptag till kontrolltidpunkt i traumarum. 

Man såg även vissa problem med detta; t ex 

tidspressen ambulanspersonal arbetar under, 

arbetsflödesaspekter och svårigheter att 

upprätthålla aseptik.  

Stöd för strukturerad modell utvecklad 

i samarbete med användare, samt  

utökat samarbete mellan ambulans- och  

akutmottagningspersonal.  
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Iedema, Ball, Daly, 

Young, Green, 

Middleton, Foster-

Curry, Jones, Hoy & 

Comerford 

 

2012 

 

Australien 

 

Design and trial of a new ambulance-

to-emergency department handover 

protocol: ‘IMIST-AMBO’ 

1: Identifiera existerande 

rapporteringsstruktur AMB->ED genom 

videofilmning och analys  

2: involvera “practitioners” i reflektion över 

verksamheten med hjälp av filmerna 

3: kombinera reflektionerna med formella 

analyser för att designa IMIST-AMBO-

protokoll 

4: använda protokollet i försök 

5: utvärdera utfall av protokollet 

 

Original research, utveckling av 

rapporteringsprotokoll. 

 

137 överrapporteringar innan och 

efter protokollets tillkomst 

filmades, vilket inkluderade 291 

medarbetare.  

 

368 medarbetare utbildades i 

användandet av IMIST-AMBO-

protokollet under studien.  

 

291 

(0) 

 

Införandet av IMIST-AMBO visar på  

flera fördelar: En större andel info/ 

rapport överfördes, färre frågor  

från ED-personal ställdes, kortare 

rapporteringstid, färre upprepningar 

från både AMB- och ED-personal 

vilket alltsammans kan visa på förbättrad 

informationsöverföringsstruktur.  

 

Snabb spontan adoption av protokollet  

sågs hos personal som kommit i kontakt  

med den för studien utbildade  

personalen. 

K 
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Jenkin, Abelson-

Mitchell & Cooper 

2007 

Storbritannien 

 

 

 

 

Patient handover: Time for a 

change? 

Att identifiera hur informationsutbytet ser ut 

mellan ambulans och akut. 

Frågeformulär med slutna frågor 

blandat med vissa öppna frågor 

som analyserades med både 

kvantitativa och kvalitativa 

analysmetoder. 

80 

(0) 

Alla som svarade på frågeformuläret tyckte 

att orsak till inkomst, problem som kräver 

omedelbara åtgärder, utförd vård och 

tidigare omfattande vård var viktigt att ha 

med i rapporten. 

K 
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Manser, Foster, Gisin, 

Jaeckel & 

Ummenhofer 

 

2010 

 

England/Schweiz 

Assessing the quality of patient 

handoffs at 

care transitions 

Utveckling av ett bedömningsprotokoll för 

kvalitet av överrapportering, tänkt att 

fungera såväl vid självskattning som av 

extern granskning av rapportprocesser. 

Analys av vilka ”icke mätbara” faktorer som 

avgör kvaliteten på överrapporteringen.  

 

Utveckling av ett slutet 

bedömningsprotokoll, vilket 

testas på tre typer av 

patientöverföringar;  

1) från ambulans till 

akutmottagning,  

2) från anestesipersonal till UVA 

och  

3) från UVA till vårdavdelning.  

 

Analys av svar för att avgöra 

vilka tematiska faktorer som är 

avgörande för rapportkvaliteten.  

 

126 över-

rapporterin

gar. 

Tre faktorer identifierades; 

1) informationsöverföring 

2) en delad förståelse/uppfattning om 

Situationen/patientens tillstånd 

3) arbetsmiljö 

 

Alla tre teman framstod som avgörande,  

oavsett inom vilken vårdenhet testen  

gjordes. Protokollet anses av artikel- 

författarna kunna användas för framtida  

förfinade studier gällande vilka specifika 

faktorer man måste ta hänsyn till för att  

en patientsäker överrapporteringskultur  

ska kunna utvecklas inom en specifik  

verksamhet.  

 

K 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 



 

 
Murray, Crouch & 

Ainsworth-Smith 

2012 

England 

 

 

 

 

 

Quality of the handover of 

patient care: A comparison of 

Pre-hospital and Emergency 

Department notes 

 

Utvärdering av med vilken exakthet 

patientinformation överförs från pre-

hospital rapport till akutmottagningens 

dokumentation. 

Jämförelsestudie av 

noteringar gjorda i pre-

hospital journal och 

noteringar gjorda i journal på 

akutmottagning. 

100 

(0) 

26 av 100 journaler innehöll minst ett  

exempel där information noterad av  

ambulanspersonalen antingen  

utelämnades eller förändrades vid  

överföring till akutmottagningens  

anteckningar. Orsaker till detta ingår EJ 

i studien. 

R 

I 

Bost, Crilly, 

Pattersson & 

Chaboyer 

2011 

Australien 

 

 

 

 

 

Clinical handover of patients 

arriving by ambulance to hospital 

emergency department; A 

qualitative study 

Att utforska överrapporteringen mellan 

ambulans och akut och identifiera 

faktorer som påverkar 

informationsöverföringen för att finns 

strategier för förbättring. 

”Fokuserad etnografisk 

approach” Observation av 

medverkande, 

”konversationsintervjuer”, 

och undersökning av 

överrapporteringsverktyg. 

Analyserat med Grounded 

theory för att hitta kategorier. 

163 

(0) 

Överrapporteringens kvalitet verkar 

bero på personalens förväntningar, 

tidigare erfarenhet, arbetsbelastning och 

professionella relationer. Aktivt 

lyssnande och skriftlig information var 

kritiska moment. 

K 

I 

Owen, Hemmings & 

Brown 

 

2009 

 

Australien 

 

 

 

Lost in translation: Maximizing 

handover effectiveness between 

paramedics and receiving staff in 

the emergency department 

Undersökning av vad personal från 

ambulansteam och akutmottagning 

anser vara främjande resp. hämmande 

faktorer vid överrapportering av 

patienter.  

Kvalitativ intervjustudie. N=50 

(0) 

Tre teman framstår som särskilda efter  

intervjuerna: svårigheter att dela en  

likartad uppfattning om omständig- 

heter på olycksplatsen, 

”intressekonflikt” 

mellan att göra och att lyssna, samt  

att kommunikationen fragmenterades. 
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Patterson, Roth, 

Woods, Chow & 

Gomes 

 

2004 

 

USA & Canada 

 

 

 

Handoff strategies I settings with 

high consequences for failure: 

Lessons for health care 

operations. 

Att beskriva strategier som används vid 

överrapporteringar i fyra högriskmiljöer 

där misstag får allvarliga konsekvenser. 

Kvantitativ & Kvalitativ 

studie. 21 viktiga strategier 

vid överrapportering har 

identifierats, indelade i sex 

kategorier. Förekomst och 

frekvens av dessa mäts 

genom observation av 

överrapporteringar i fyra 

högriskmiljöer för att jämföra 

innehållet i relation till dessa 

strategier. Studien gjordes på 

NASA Johnson Space 

Station, två kärnkraftverk, en 

sambandscentral för 

järnvägarna och en 

sambandscentral för 

ambulansen. 

 

 

69 

(0) 

Alla överrapporteringar var verbala, 

face-to-face och interaktiva. Alla 

strategier utom två observerades i 

samtliga miljöer. Dessa två var ”closed-

loop” kommunikation och att 

informationen presenterades i samma 

ordning varje gång. 

 

Prioritering låg i högre grad på 

noggrannheten och inte på snabbheten i 

rapporten. Trots detta varade ingen 

överrapportering mer än 15 minuter. 

  

Likheter poängteras med alla typer av 

överrapporteringar inom sjukvården, 

men att samtliga av dessa måste 

anpassas i relation till de 21 angivna 

strategierna. 

 

Skillnader mellan sjukvårdsrapporter 

och de i denna studie som är till 

sjukvårdens nackdel är bland annat att 

sjukvården inte alltid kan övervaka 

andras rapporter för att kunna öka 

redundansen och upptäcka misstag. Man 

rekommenderar också en tydlig och 

symbolisk överlämning av ansvar även 

inom sjukvården som representerar 

patienten. Detta kan vara en telefon, en 

journal etc. 
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Talbot & Bleetman 

2007 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retention of information by 

emergency department staff at 

ambulance handover: do 

standardized approaches work? 

Beskrivning av aktuell situation vid 

överrapporteringar från AMB till ED, samt 

efter introduktion av ett modifierat MIST-

protokoll (DeMIST) utvärdering av 

inhämtad informations exakthet.   

 

Prospektiv observationsstudie 

med ”kvalitativa inslag.” 

Steg 1: Undersökning av hur 

många ”informationspaket” som 

uppfattades vs. levererades mha 

ljudupptagning från 

överrapporteringar samt 

jämförelse med ED-personals 

förmåga att i studieformulär 

återge rapporten.   

Steg 2: Undersökning av hur 

många ”informationspaket” som 

uppfattades vs. levererades vid 

användning av DeMIST-

protokoll mha samma metod som 

vid steg 1. 

  

20 rapport-

tillfällen 

(2 

inkompletta

) 

= 18 

faktiska 

rapportjämf

örelser) 

Steg 1: 56,6 % av informationen som  

levererades uppfattades korrekt.  

 

Steg 2: 49,2 % av informationen som  

levererades uppfattades korrekt. 

 

Liten studie, oklart varför andelen  

korrekt uppfattad information sjönk vid 

användning av DeMIST, men T&B  

misstänker ”distraktion pga. ovana att  

handha strukturerade protokoll”.  

PK 
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Thakore & Morrison 

2001 

Storbritannien 
 

A survey o the perceived quality 

of patient handover by 

ambulance staff in the 

resuscitation room. 

Att undersöka kvaliteten i 

överrapporteringen av patienter från 

ambulans till akutrum utifrån åsikter 

från sjukvårds- och ambulanspersonal. 

Kvantitativ studie. Enkäter 

gick till personalen i 

akutrummet och till 

ambulanspersonalen. 

Frågorna var slutna och 

sammanställdes av en person 

som var ovetande om studiens 

syfte. 

97 

(0) 

69% akutpersonalen ansåg att kvaliteten 

varierade i stor utsträckning mellan 

ambulansteam. 35% ansåg att förlarmen 

de fick var strukturerade. 17% ansåg att 

dessa fördröjde överflyttningen av 

patienten till akutbåren. 83.3 % av 

ambulanspersonalen tyckte sig vara 

förtrogna med hur de skulle strukturera en 

förlarm. 72.7% ansåg att de hade 

tillräckligt med tid trots att endast 24.2% 

ansåg att personalen på akuten lyssnade på 

hela rapporten. 23% ansåg att de hade 

möjlighet att ge feedback på förlarmet till 

ambulanspersonalen. 19.4% av 

ambulanspersonalen hade fått formell 

träning i överrapportering och bland de 

som inte fått denna träning ansåg 83% att 

behovet fanns för detta. 
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Yong, Dent & 

Weiland 

 

2008 

 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handover from paramedics: 

Observations and 

emergency department clinician 

perceptions 

 

 

1: Att utvärdera akutmottagningens 

personals (spec. läkares?) attityder 

gentemot rapport från 

ambulanssjukvårdspersonal. 

2: Att avgöra vilket innehåll som 

framförs och med vilken metod man 

rapporterar 

SPSS 13.0 

Observationer av 

överrapporteringar för att 

fastställa vilken typ av AKM-

personal som tog rapport, om 

rapporten var komplett, 

information som överfördes 

verbalt, eventuella avbrott 

under rapporten samt 

medarbetares attityder under 

rapporten.  

Slutet frågeformulär till 

AKM-personalen där de bl. a 

får bedöma AMB-personalens 

rapport i fråga om relevans 

och riktighet. 

621 över- 

rapporter-

ingår från 

311 amb-

transp. 

Läkare tog rapport vid 12 procent av 

tillfällena. 

Vid transport av patienter med mindre  

kritiska tillstånd var kontakt med  

läkare vid överrapportering ovanlig och  

prehospital dokumentation likaså – detta 

trots att dessa patienter utgör den  

absoluta majoriteten av inneliggande på 

sjukhus.  

Rapportstruktur: Vid 91 procent av 

ankomsttillfällena rapporterade AMB-

personal över två gånger. Vid 3% av 

tillfällena rapporterade AMB-personal tre 

gånger.   

Generellt var AKM-personal nöjd med 

innehållet i den information AMB- 

personalen rapporterade.  
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BILAGA 2 

Underlag för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar 

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

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

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

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

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

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

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

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

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

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

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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