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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Varje dag överförs stora mängder viktig information mellan vårdpersonal inom 

hälso- och sjukvården, bland annat i form av överrapportering. Skiftbytesrapporten är en 

del utav det ständiga informationsflödet och sker normalt sett mellan sjuksköterskor tre 

gånger dagligen. När information ska förmedlas från en sjuksköterska till en annan är det 

oerhört viktigt att ingenting av relevans går förlorat. Den huvudsakliga orsaken till att 

vårdskador uppstår är bristande kommunikation och informationsöverföring. Idag finns det 

ett flertal olika kommunikationsmodeller vars syfte är att skapa struktur för den 

information som förmedlas. Däribland ingår SBAR- modellen som är en förkortning för 

Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation.  

 

Den legitimerade sjuksköterskan förväntas kunna skiftbytesrapportera trots att hon inte 

erhållit någon teoretisk kunskap om detta under sin studietid. Överrapporteringen blir 

därför något som sjuksköterskan socialiseras in i och efterhand lär sig hur det ska gå till. 

Detta riskerar leda till en bristfylld standard och kan i värsta fall resultera i försämrad 

patientsäkerhet. Det är därför av vikt att känna till vad en rapport innehåller och beakta vad 

sjuksköterskan anser att den bör innehålla.  

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

skiftbytesrapportering. 

 

Metod: Kvalitativ intervjustudie användes som metod och studien ingick som en del utav 

ett klinikprojekt med en ortopedklinik på ett sjukhus i Stockholmsområdet.  

Sex öppet riktade kvalitativa intervjuer genomfördes med sjuksköterskor anställda på 

kliniken under hösten 2012 och analyserades därefter med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Sjuksköterskorna beskrev hur skiftbytesrapporten kunde variera i både kvalitet 

och utformning beroende på den rapporterande sjuksköterskans rapportstil. Samtliga 

sjuksköterskor hade utvecklat sitt eget sätt att rapportera, vilket hade kommit naturligt för 

vissa medan andra upplevde det som besvärligt. Olika faktorer inverkade på 

förutsättningarna för att ge respektive ta emot rapporten på ett ändamålsenligt sätt, 

däribland nämndes patienter med en komplex sjukdomsbild samt individuella faktorer. 

Trots att sjuksköterskorna var positivt inställda till SBAR- modellen för överrapportering 

gick implementeringen på kliniken trögt. Skälet till detta var främst att de upplevde det 

svårt att gå ifrån det system de själva var vana vid. Sjuksköterskorna efterfrågade 

ytterligare utbildning kring SBAR- modellen då det för många var länge sedan de hade fått 

information om denna. 

 

Slutsatser: Studien visar på att sättet att rapportera skiljer sig mellan olika sjuksköterskor. 

Trots en positiv inställning till att använda SBAR-systemet uttryckte många svårigheter 

med att förändra ett invant sätt att rapportera. Brist på information och hög 

arbetsbelastning var faktorer som inverkade på rapporten. De flesta ansåg att de fick 

rapportera i en lugn miljö. Att vara påläst, ha arbetat senaste dagarna samt vara väl 

informerad om de strukturer som används underlättade.  

 

Nyckelord: Skiftbytesrapportering, Kommunikation, SBAR, Sjuksköterska, Intervjustudie
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BAKGRUND 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation härstammar enligt Fossum (2007) från det latinska ordet 

communicare och beskriver ett ömsesidigt utbyte. 

 

Mellanmänsklig kommunikation kan beskrivas som processen att genom social interaktion 

skapa en gemensam plattform för förståelse. Kommunikationen inleds med att sändaren 

har en idé om vad den vill förmedla. Denne kodar sedan meddelandet så att det kan 

uttryckas. Koderna för informationsöverföringen kan vara verbala eller icke-verbala, där 

det verbala är tal- och skriftspråk medan de icke-verbala koderna innefattar exempelvis 

kroppsspråk och beröring. Mottagaren tar emot budskapet, avkodar det och ger därefter 

respons. Emellertid är inte alla budskap som sänds ut eller tolkas avsiktliga, utan sändaren 

kan skicka även icke avsedda signaler och mottagaren kan tolka in något som inte var 

avsett från sändarens sida (Dayton & Henriksen, 2007; Eide & Eide, 2009). 

Kommunikationen bedrivs inte heller i ett vakuum, utan omfattas av ett sammanhang med 

sociala och språkliga konventioner. När mottagare och sändare delar sammanhang, språk 

och förståelse för signaler underlättas kommunikationen. Om sammanhanget skiljer sig 

kan däremot kommunikationen försvåras (Eide & Eide, 2009). 

 

Kommunikation i vården 

Ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal anses vara en viktig bakomliggande orsak 

till majoriteten av alla vårdskador och tillbud som drabbar patienterna (Wallin & Thor, 

2008).  

 

Hälso- och sjukvården bedriver en komplex och riskfylld verksamhet där stora mängder 

kritisk information överförs mellan vårdpersonal, patienten, närstående eller andra 

inblandade parter och där brister kan få konsekvenser såsom fördröjd eller felaktig 

behandling (Wallin & Thor, 2008; Leonard et al., 2004). Inom dagens hälso- och sjukvård 

vårdas patienterna i en multiprofessionell och högteknologisk miljö som dessutom präglas 

av ett hektiskt arbetsklimat där snabba beslut måste fattas i kritiska situationer. Det är mot 

denna bakgrund som hälso- och sjukvården har kommit att beskrivas som en högriskmiljö 

som är jämförbar med andra högriskmiljöer, såsom kärnkraftsindustrin, militärverksamhet 

och flygindustrin. Det bör dock påpekas att hälso- och sjukvården är mer oförutsägbar än 

andra högriskmiljöer eftersom den är mer beroende av den mänskliga faktorn (Wallin & 

Thor, 2008; Sharp, 2012). Denna komplexitet i kombination med den mänskliga faktorn 

medför högre krav på kommunikationens struktur med hjälp av standardisering (Manser, 

2009). 

 

En förutsättning för att bedriva god och säker vård är den överrapportering som 

sjuksköterskan utför vid ett flertal situationer. Det kan handla om den information som 

rapporteras till läkare under en rond, den information som sjuksköterskan får från en 

undersköterska eller information som rapporteras mellan vårdinstanser. En frekvent 

förekommande kommunikation i sjuksköterskans arbete är också den 

skiftbytesrapportering som sker mellan skift, oftast tre gånger dagligen (Björvell, 2011). 
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Betydelsen av sjuksköterskans kommunikations- och dokumentationskompetens beskrivs 

även i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005), som 

beskriver vad en färdigutbildad sjuksköterska förväntas kunna. Enligt 

kompetensbeskrivningen bör sjuksköterskan kunna ”observera, värdera, prioritera, 

dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och 

psykiska tillstånd” samt inneha förmåga att ”delta i teamarbete kring patienten” (s.11). 

Vidare beskrivs att sjuksköterskan som ledare ska ”verka för adekvat 

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

samt att ”planera, konsultera, informera och samverka med andra aktörer i vårdkedjan” 

(s.14). 

 

Sjuksköterskans skiftbytesrapportering 

 

Skiftbytesrapportering syftar i detta arbete på den överrapportering som sker mellan två 

skift av sjuksköterskor. Rapport och överrapportering syftar både på den rapportering som 

sker mellan skift och i andra sammanhang, såsom mellan personal och avdelningar. 

 

Skiftbytesrapportering är en väl etablerad ritual som i flera decennier utgjort en 

betydelsefull del av sjuksköterskans dagliga arbete (Ekman & Segesten, 1995;Kerr, 2002). 

Skiftbytesrapporten definieras huvudsakligen som en kommunikationsprocess mellan två 

skift av sjuksköterskor med avsikten att förmedla relevant och patientspecifik information 

samt främja kontinuitet i vården (Strople & Ottani, 2006;Edwards & Woodards, 2008). 

Rapporten anses vara ett oumbärligt verktyg för sjuksköterskan att upprätthålla kontinuitet 

och kvalitet i vården av patienterna (Ekman & Segesten, 1995). Statens kommuner och 

landsting [SKL] (2012) menar på att skiftbytesrapporten utgör ett forum för 

informationsutbyte.  

 

I litteraturen har det identifierats fyra huvudtyper av skiftbytesrapportering: muntlig, 

bandinspelad, ”bedside” och skriftlig rapport. Muntlig och skriftlig rapportering är mest 

vanligt förekommande och kan även kombineras. Vid en muntlig rapport överförs 

informationen om patienten ansikte mot ansikte, ofta på en bestämd plats så som 

personalrum eller på sjuksköterskeexpeditionen. Vid skriftlig rapport – även kallad 

läsrapport – tar sjuksköterskan del av redan skriven dokumentation, till exempel 

journaltext, för att inhämta relevant information. Vid den bandinspelade rapporten spelar 

det skift som ska lämna över patienterna in rapporten så att nästkommande skift kan lyssna 

på den. Vid utförande av ”bedsiderapportering” sker rapporten muntligen inför patienten 

inne på patientsalen (Sexton, Chan, Elliott, Stuart, Jayasuriya & Crookes, 2004). 

 

I litteraturen har det framkommit att vanligt förekommande information vid 

skiftbytesrapportering är namn, födelseår, kontaktorsak, tidigare sjukdomar, aktuell status 

samt en kortfattad redogörelse för händelseförloppet under föregående skift (Lamond, 

2000). Information som kontroll av vitala parametrar, kost och aktivitetsnivå förekommer 

också i stor utsträckning (Sexton et al., 2004; O’Connell & Penney, 2001). Ett flertal 

studier har genom innehållsanalys undersökt informationsinnehållet i skiftbytesrapporten. 

Enligt Lamond (2000) tenderar innehållet i rapporten att beskriva patientens 

kommunikationsförmåga, aktivitetsnivå, elimination, medicinering samt medicinsk 

behandling medan information avseende patientens psykosociala status och sociala 

situation vanligtvis utelämnas. Utöver det primära syftet att förmedla information mellan 

skift har skiftbytesrapporten även visat sig ha andra funktioner: 
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Socialisering 

 

Den muntliga rapporten kan skapa tillfälle för att umgås och samtala om saker som inte 

direkt behöver ha med arbetet att göra och som inte hinns med i det dagliga arbetet. Den 

kan främja gruppsammanhållning, gemensamt språk och sammanhang (Kerr, 2002). Som 

ny sjuksköterska kan rapporten innebära ett tillfälle för nya kollegor att komma in i 

gemenskapen, få bekräftelse från mer erfarna kollegor eller skolas in i avdelningens kultur 

(Lally, 1999).  

 

Organisation 

 

Rapporten möjliggör för det påkommande skiftet att planera sitt arbete utifrån vårdtyngd 

och inplanerade omvårdnadsaktivteter (Kerr, 2002). Under rapporten finns även en 

möjlighet att planera vilka åtgärder som behöver göras inför patientens utskrivning – en 

planering som ofta påbörjas redan tidigt under patientens sjukhusvistelse (Lally, 1999). 

 

Utbildning 

 

Mer erfarna sjuksköterskor kan använda rapporten som ett undervisningstillfälle för 

studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor kring exempelvis medicinska frågor och 

omvårdnad. Dessutom får studenter en möjlighet att praktiskt öva på rapportering (Kerr, 

2002). 

 

Debriefing 

 

Rapporten kan innebära en möjlighet för sjuksköterskorna att ventilera och få hjälp att 

hantera stressfyllda och psykiskt belastande situationer samt att tillsammans få reflektera 

och att få stöd från kollegorna (Hopkinson, 2002; O’Connell & Penney, 2001).  

 
Brister och hinder vid skiftbytesrapportering 

Orsaker till brister i kommunikation beskrivs som multifaktoriella. Några av dessa faktorer 

är avsaknad av standardiserad kommunikationsstruktur, stressfyllt arbetsklimat, skillnader i 

status och utbildning, språksvårigheter samt kulturella skillnader (Haig et al., 2006; 

Leonard et al., 2004, Wallin & Thor, 2008; Korszunowa, 2012). Sjuksköterskor som 

yrkesgrupp har tillskrivits vara mer omskrivande och detaljrika i sin kommunikation än 

läkarna som gärna använder koder för en kort och koncis kommunikation (Haig et al., 

2006;Wallin & Thor, 2008). 

 
Kommunikationsbarriärer 

 

Det finns ett flertal identifierade hinder för att bedriva en effektiv kommunikation. 

Problem som förekommer är att kommunikationen uteblir, är ofullständig, innehåller 

faktafel eller är irrelevant. Mottagaren kan missuppfatta rapportinnehållet eller felvärdera 

betydelsen av den information som ges. Vidare kan kommunikationen hindras av att det 

inte finns möjlighet att reda ut oklarheter, ställa följdfrågor eller att rekommendationer inte 

finns med i den givna rapporten. Ett problem kan också vara att den som lämnar rapport 

blir avbruten av andra deltagare eller att det småpratas under rapporten (SKL, 2012; 

Riesenberg et al., 2008). 
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Brist på standardisering och riktlinjer 

 

Brist på standardisering för att säkerställa kommunikationen är en riskfaktor som kan 

påverka skiftbytesrapporteringen negativt och ofta saknas tydliga riktlinjer gällande 

överrapporteringen (Sharp, 2012; Riesenberg et. al, 2008). De rapportblad som personalen 

använde kunde ibland skilja sig åt mellan personalen, skift eller verksamhet och var inte 

alltid överensstämmande (Riesenberg et. al, 2008).  

 

Miljö- och arbetsplatsproblem 

 

En effektiv rapport kan försvåras av miljöfaktorer så som dåligt ljus, bullrig miljö och/eller 

telefoner som ringer, på den plats där rapporten ges. Det kan även saknas material att 

använda för rapporten, exempelvis datorer eller tillräckligt utrymme. Vidare kan ett högt 

patienttryck, stress och hög personalomsättning göra att rapporten inte fungerar på ett 

optimalt sätt. Trötthet eller försämrad koncentration riskerar att ha en negativ inverkan på 

rapporten. Avsaknad av en plats där sekretess kan upprätthållas kan också göra att 

rapporten inte kan utföras eller blir dåligt utförd (Riesenberg et al., 2008). 

 

Rapporttypernas styrkor och begränsningar 

De fyra huvudsakliga tillvägagångssätten för skiftbytesrapportering är muntlig, skriftlig, 

”bedside”-rapport eller bandinspelad rapport. Det muntliga respektive skriftliga 

tillvägagångssättet är de två mest förekommande i praktiken (Sexton et al., 2004). En 

muntlig rapport ger fördelar då den har en social funktion och är ett tillfälle för debriefing. 

Dessutom är den ett uppskattat lärotillfälle, speciellt för mer oerfarna sjuksköterskor 

(O’Connell & Penney, 2001). Samtidigt som den muntliga skiftbytesrapporten ger den 

goda effekten av socialisering har forskning visat på problem med metoden. Det saknas 

ofta en formell struktur för hur den muntliga rapporten ska utföras, varpå den blir rörig, 

tidskrävande och är oklar – vilket leder till osäkerhet avseende patientens vård och 

behandling (Sexton et al., 2004; Strople & Ottani, 2006). Björvell (2011) menar att den 

medicinska informationen i den muntliga överrapporteringen tenderar att ta över på 

bekostnad av omvårdnadsinformationen, något som stöds av Ekman och Segesten (1995) 

och Lally (1999). En stor mängd av den medicinska informationen kan lätt återfinnas 

dokumenterad i patientens journal på ett sätt som inte omvårdnadsinformationen alltid 

finns. Samtidigt behövs mer forskning för att utreda om det är en fråga om dålig struktur 

och avsaknad av riktlinjer för den muntliga rapporten, snarare än den muntliga rapporten i 

sig som är problemet (Sexton et al., 2004).  

 

Problemen med den bandinspelade rapporten liknar de som finns med den muntliga 

rapporten, men fördelen med metoden kan vara att det blir mindre störningar under 

rapporttiden och att ingen överlappningstid mellan skiften behövs. Den bandinspelade 

rapporten riskerar dock att vara inaktuell då det kan ha hänt saker med patienten sedan 

inspelningen gjordes. Vid bandinspelad rapport går den sociala funktionen förlorad och om 

enbart bandinspelad rapport används finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor varpå viss 

information riskerar att utebli. Att det ibland är svårt att höra vad som sägs på den 

inspelade rapporten kan också leda till problem (Strople & Ottani, 2006;O’Connell & 

Penney, 2001;Sexton et al., 2004). 

 

Den skriftliga rapporten kan anses vara fördelaktig då den oftast innehåller mindre mängd 

överflödig information och istället läggs fokus på den viktiga patientinformationen. 
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Majoriteten av den information som dokumenteras överrensstämmer också med innehållet 

i den muntliga rapporten. Samtidigt saknas den sociala funktionen och rapporten kan 

upplevas som opersonlig (Strople & Ottani, 2006). 

 

”Bedsiderapporteringen” kan leda till en mer patientcentrerad vård då rapporten utförs med 

patienten närvarande. Patienten får därigenom möjlighet att själv berätta och tydliggöra. 

Dock kan ”bedsiderapporteringen” på en flersal leda till att privat information blir hörd av 

andra patienter och anhöriga och viss information kan vara av den arten att den inte 

betraktas som lämplig att ta upp i närheten av patienten (O’Connell & Penney, 2001). 

 

SBAR – modell för strukturerad kommunikation 

SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation och är en 

modell som initialt utvecklades av den amerikanska marinen. Den har sedan kommit att 

anpassas till och användas i andra högriskverksamheter, t.ex. NASA och 

kärnkraftsindustrin. År 2004 introducerades den för första gången inom hälso- och 

sjukvården, då i USA (Leonard, Graham & Bonacum, 2004). Modellen har sedan dess 

blivit allt mer populär och rekommenderas för användning inom hälso- och sjukvården av 

amerikanska patientsäkerhetsorganisationen Joint Commission samt av World Health 

Organization [WHO]. Sveriges kommuner och landsting [SKL] rekommenderar sedan 

2010 också en implementering av modellen inom svensk hälso- och sjukvård (Sharp, 2012; 

Korszunowa, 2012; Leonard et al., 2004) 

 

Syftet med modellen är att skapa en gemensam struktur som underlättar för användarna att 

fokusera på den relevanta informationen i budskapet och inte fastna i detaljer som inte är 

av vikt. Den skall även gå att anpassa till ett flertal olika situationer inom vården och 

användas vid överrapportering mellan olika yrkeskategorier, skift och vårdinstanser. 

Tanken är att strukturen ska göra kommunikationen effektiv, strukturerad och lättförståelig 

samt att båda parter ska veta vilken information som kommer härnäst (Sharp, 2012; SKL, 

2012). 

 

Det finns två olika varianter av modellen framtagen för akuta respektive icke-akuta 

situationer, men strukturen bör även verksamhetsanpassas så att den passar till den 

specifika verksamhet där den används (SKL, 2012).  

 

Kortfattat kan SBAR:s rubriker förklaras enligt följande (Sharp, 2012; SKL, 2012): 

 

Situation – S 

 

Här anges sitt eget namn, titel samt vilken verksamhet personen som rapporterar arbetar 

vid. Därefter presenteras alltid patientens namn, ålder och vilket problemet eller 

anledningen till kontakten är.  

 

Bakgrund – B 

 

 Förmedla en kortfattade och koncis beskrivning av patientens sjukdomshistoria för att 

tillsammans kunna skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram till 

dagsläget. Informera om vilka diagnoser patienten har, vad den utreds för, vilken 

behandling den får, eventuella allergier eller smittorisk.  
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Aktuellt tillstånd – A 

 

Presenteras patientens nuvarande tillstånd och vitalparametrar samt en sammanfattande 

bedömning av patienten och vilken initial bedömning som görs av bakomliggande orsak. 

 

Rekommendation - R 

 

Här uppger den som rapporterar vad denne anser bör göras patienten samt när, hur ofta och 

hur länge det ska göras. Det kan vara provtagningar och undersökningar samt behandling. 

Slutligen avslutas kommunikationen med att den mottagande parten får möjlighet att ställa 

frågor samt en kvittering på att mottagaren har förstått vad som ska göras. 

 

Att implementera förändring 

Implementeringen av SBAR kan mötas av motstånd från sjukvårdspersonal, då det innebär 

en förändring från tidigare överrapporteringsrutiner. Andra faktorer som kan försvåra en 

lyckad implementering är bristande stöd från ledningen eller avsaknad av ekonomiska 

resurser. Enligt Wallin och Thor (2008) kräver införandet av SBAR en ledning som 

tydliggör syftet och driver implementeringsprocessen framåt. Chefer och anställda med 

särskilt ansvar för införandet bör utses. 

 

Effekter av SBAR 

Användandet av strukturerade kommunikationsverktyg inom hälso- och sjukvården är 

fortfarande ett relativt nytt fenomen och forskningen inom området är därmed begränsad.  

Riesenberg et al. (2009) har i sin litteraturöversikt kring överrapportering inom vården 

granskat 46 artiklar där de återfann 24 kommunikationsverktyg - SBAR-modellen var den 

vanligast förekommande av dessa. De konstaterar att utifrån den forskning som finns går 

det inte att dra några entydiga slutsatser om vilka effekter SBAR kommer att få i 

framtiden. För att kunna utvärdera effekterna i framtiden menar de att fler högkvalitativa 

studier om överrapportering och effekterna av SBAR behövs. 

 

I sin magisteruppsats studerar Korszunowa (2012) tänkbara strategier för att underlätta en 

SBAR- implementering på en kardiologisk vårdavdelning i Stockholms län. Resultatet 

visade att sjuksköterskorna upplevde en förbättring i den intraprofessionella 

kommunikationen efter att SBAR implementerats. Sjuksköterskorna beskrev att SBAR- 

strukturen hjälpte dem att rapportera mer sakligt och avgränsat. Den kvalitativa studien 

identifierade och beskrev de fallgropar som uppstod, vilka hon relaterade till följande: 

bristande föranalys, otydligt uppdrag från ledningen, brister i resurser som metodstöd samt 

yttre påverkansfaktorer (Korszunowa, 2012). Korszunowa (2012) noterar liksom 

Riesenberg et al. (2009) att det fortfarande föreligger ett stort behov att forskning samt 

utvärdering av SBAR:s effekter utifrån en längre tidsperiod.  

 

I en interventionsstudie utförd av Blom och Westergren (2012) intervjuades vårdpersonal 

på tre vårdavdelningar inom kirurgi och ortopedi på ett sjukhus i Skåne före och efter 

införandet av SBAR. I studien konstaterades att personalen efter införandet i högre 

utsträckning än tidigare ansåg att det fanns en fungerande struktur för den muntliga 

rapporten och att den muntliga kommunikationen garanterade en hög patientsäkerhet. 

Däremot tycktes införandet av SBAR inte ha någon effekt på upplevelsen av trygghet kring 

vad som skulle rapporteras, vilken respekt de upplevde inför andra professioners 
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kunnande, vilken överblick personalen upplevde att de fick över patientens tillstånd via 

rapporten eller hur ofta de fick en rekommendation om vad som skulle göras med 

patienten. 

 

Problemformulering 

Varje dag överförs mängder av viktig information av olika slag mellan vårdpersonal, 

patienter och närstående. Det är därför inte svårt att förstå hur ineffektiv och bristfällig 

kommunikation är en av de främsta orsakerna till vårdskador och att avsaknaden av en 

evidensbaserad standardiserad kommunikationsstruktur innebär risk för patientsäkerheten 

(Socialstyrelsen, 2009). En betydelsefull del av sjuksköterskans yrkesroll består av att 

förmedla och ta emot viktig information i olika sammanhang, exempelvis vid byte av skift.  

Genom att studera sjuksköterskans erfarenheter av skiftbytesrapportering kan förståelsen 

öka avseende användning av SBAR vid skiftbytesrapportering, hur en vanlig rapport går 

till samt vilka faktorer sjuksköterskor anser vara betydelsefulla för att åstadkomma den 

ideala skiftbytesrapporten. Denna kunskap skulle kunna bidra till en ökad förståelse för 

området och vilka kunskapsområden som behöver fortsatt utveckling.  

SYFTE 

Syftet med arbetet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av skiftbytesrapportering.  

 

Frågeställningar 

Vad anser sjuksköterskan vara viktigt för en effektiv och säker skiftbytesrapport?  

 

Hur beskriver sjuksköterskan sin och andras skiftbytesrapport? 

 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av SBAR som verktyg vid skiftbytesrapport? 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie valdes som metod då den i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009) lämpar sig väl för att beskriva människors erfarenheter på ett djupgående och 

mångsidigt och att förstå världen utifrån intervjupersonernas perspektiv. Då syftet med 

studien var att undersöka ett specifikt ämnesområde utfördes intervjuerna som riktat öppna. 

Den riktat öppna intervjun kan ge svar på vilken uppfattning en individ har om mening och 

innebörd av ett fenomen (Lantz, 2007).  

 

Urvalsgrupp 

Studien genomfördes bland sjuksköterskor som arbetade på ortopedavdelningar på ett 

större sjukhus. Sjukhuset har fyra ortopediska vårdavdelningar med olika inriktningar och 

vårdar personer i behov av dels akut vård, dels elektiva operationer. En av avdelningarna är 

en klinisk utbildningsavdelning [KUA] där avdelningen sköts genom samverkan mellan 

sjuksköterskestudenter, läkarstudenter, arbetsterapeutstudenter och sjukgymnaststudenter 

under uppsyn av handledare. 
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Studien genomfördes som ett klinikprojekt i samarbete med ortopedkliniken. Tillstånd för 

att intervjua anställda sjuksköterskor inhämtades från enhetschefen på den aktuella 

kliniken. Då fokus låg på den interna rapporteringen mellan avdelningens egna 

sjuksköterskor ställdes inklusionskriterierna att de deltagande skulle vara sjuksköterskor 

anställda på kliniken och regelbundet delta vid skiftbytesrapporten. Inga exklusionskriterier 

sattes för att finna intervjupersoner inom urvalsgruppen, men en bred representation 

avseende ålder, kön och erfarenheter eftersträvades. 
 

Med hänsyn till antalet tillgängliga intervjupersoner genomfördes en pilotintervju och fem 

intervjuer utfördes till denna studie. En avvägning avseende vad en ytterligare intervju 

skulle tillföra studien gjordes och bedömningen var att ytterligare en intervju skulle tillföra 

en begränsad mängd ny information. 

 

Genomförande  

Samtliga intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande på sjuksköterskornas 

arbetsplatser i avskilda rum där miljön var så ostörd som möjligt i enlighet med Trost 

(2010) samt Polit och Beck (2012). Intervjuerna ägde rum under sjuksköterskornas 

arbetstid och cirka 40 minuter avsattes till varje intervju för att minimera tiden som 

stressfaktor. Intervjuerna varade mellan 25-42 minuter och tidsmässigt blev intervjuerna 

kortare efterhand. En bred representation avseende ålder, kön och erfarenheter ansågs vara 

eftersträvansvärt (Kvale & Brinkmann, 2009). Sjuksköterskor som kom att inkluderas i 

studien omfattade i sin helhet sex sjuksköterskor i åldrarna 26 till 46, varav fyra var 

kvinnor och två män. Sjuksköterskorna hade mellan sex månader och tjugo års 

yrkeserfarenhet inom vårdområdet och sex månader till åtta års erfarenhet som 

sjuksköterskor. Ingen hade erhållit någon vidareutbildning inom kommunikation eller 

journalföring.  

 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) informerades intervjupersonerna muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och metod innan intervjuerna påbörjades. Informerat samtycke 

till att genomföra och spela in intervjuer inhämtades och information gavs om att intervjun 

skulle komma att transkriberas och avidentifieras från all information som skulle kunna 

kopplas till dem personligen. Det underströks även att endast författarna skulle ha tillgång 

till materialet och att det efter studiens slut skulle raderas. Båda författarna var närvarande 

vid samtliga intervjuer. Hälften av intervjuerna utfördes primärt av den ena författaren och 

den andra halvan av den andra. Den person som inte primärt intervjuade var ansvarig för 

ljudupptagningen och kontrollerade att alla frågeställningar togs upp under intervjun, samt 

ställde eventuellt fördjupande eller förtydligande frågor i slutet av intervjun. Efter intervjun 

erbjöds i enlighet med Trost (2010) samtliga intervjupersoner att läsa kandidatuppsatsen 

när den examinerats och godkänts. 

 

Intervjuguide och pilotintervju 

Till intervjuerna utformades en intervjuguide med huvudkategorier och förslag på 

följdfrågor utifrån dessa. Sju kategorier med tillhörande förslag på följdfrågor valdes för 

att besvara syfte och frågeställningar. Läsning av tidigare forskning på området användes 

för att få uppslag till lämpliga frågor. 
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En pilotintervju användes i syfte att testa intervjuguiden och kunna justera den utifrån vilka 

frågor som ansågs ge informationsrika svar som svarade mot syftet, vilka som var 

överflödiga och vad som eventuellt saknades i intervjuguiden (Gillham, 2008). En 

pilotintervju genomfördes med en legitimerad sjuksköterska som uppfyllde 

urvalskriterierna. Respondenten i pilotintervjun informerades om att författarna önskade 

feedback på innehåll och struktur. Efter genomförd pilotintervju reviderades intervjuguiden 

för att få fram mer utförliga svar kring SBAR. Resultatet från pilotintervjun ansågs dock 

relevant för resultatet i stort och inkluderades, i enlighet med Trost (2010), i studiens 

resultat. 

 

Transkribering 

Efter varje utförd intervju transkriberades intervjuerna utav den författaren som varit 

passiv under själva intervjun för att fördela arbetsbördan. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) beror formen på transkriptionen på vad som ska undersökas. Då syftet var att 

analysera innehållet snarare än språk valde författarna att transkribera intervjuerna ordgrant 

med i förhand bestämda markeringar för långa respektive korta pauser. 

Intervjuerna analyserades enligt en modell för kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Intervjuerna kondenserades och kodades enligt ett kodningsschema (Lundman & 

Graneheim, 2008). Se figur 1. 

Figur 1. Kondenseringsschema (Lundman & Graneheim, 2008). 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori Kategori 

Tyst rapport har 

jättestor hjälp för mig 

att utveckla mig 

faktiskt. För att när 

man sitter och läser 

på patienten, då 

vänjer man sig 

med...dom 

informationerna man 

behöver ta och så 

sparar man på tid och 

tittar allmänt och 

patienterna. 

Tyst rapport har varit 

till jättestor hjälp för 

mig att utveckla mig. 

För när man sitter och 

läser på om 

patienterna vänjer 

man sig vid vilken 

information man 

behöver ta och så 

sparar man tid. 

Tyst rapport hjälpte 

mig 

Lära sig rapportera Rapportens utförande 

 

Våra läkare 

dokumenterar inte så 

mycket. Tyvärr. Vi har 

inga bra 

läkaranteckningar, 

och det är dom, dom 

är jätteviktiga! Finns 

inte dom så är det 

svårt att läsa sig till 

hur en patient mår. 

Våra läkare 

dokumenterar inte så 

mycket. Vi har inga 

bra läkaranteckningar, 

och dom är 

jätteviktiga! Finns 

inte dom så är det 

svårt att läsa sig till 

hur en patient mår. 

Svårt när läkarna inte 

dokumenterar 

Läsrapport 
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Relevans, validitetet och reflexivitet 

Tre viktiga grundförutsättningar för kvalitativ forskning är relevans, validitet och 

reflexivitet (Malterud, 2009). Relevansen är frågan om huruvida forskningsprocessen lett 

fram till vetenskaplig kunskap och om kunskapen kan användas av andra i vetenskapliga 

sammanhang. Frågor att ställa sig här är dels om projektets problemformulering är relevant 

för forskningen, dels om dess resultat är relevanta.  

 

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Att kontrollera den interna validiteten 

är att kontrollera så att de frågeställningar som ställs och de metoder som används är 

lämpliga för undersökning av det fenomen forskaren riktat in sig på.  I den interna 

validiteten ingår även att kontrollera så att en lämplig metod används på rätt sätt. Den 

externa validiteten handlar istället om överförbarhet – hur vår forskning kan ha relevans i 

andra sammanhang (Malterud, 2009). 

 

Reflexivitet är en process som syftar till att ta ett steg tillbaka och kritiskt ifrågasätta sig 

själv som forskare. Ett sätt att stärka reflexiviteten är att kontinuerligt under arbetets gång 

gå tillbaka och titta på resultaten och kritiskt granska sig själv. Vilka tolkningar jag som 

forskare gör och vilken förförståelse jag har (Malterud, 2009). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Inför denna studie togs hänsyn till principerna om informerat samtycke samt 

konfidentialitet, som beskrivna i Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 

(2003). Samtliga intervjupersonerna har inför intervjuns start lämnat ett informerat 

samtycke. Det informerade samtycket innebar att alla intervjupersoner erhöll information 

om studiens syfte, upplägg, vad medverkan innebar, att deltagandet var frivilligt samt att 

de hade rätt att avbryta sin medverkan utan att behöva uppge skäl. Vidare fick deltagarna i 

studien namn och telefonnummer till uppsatsförfattarna för möjlighet att ställa frågor efter 

intervjun genomförts. Informationen gavs både skriftligt i form av brev (se bilaga II) och 

muntligt innan intervjuerna genomfördes för att säkerställa att informationen kom fram. 

Konfidentialitet upprätthölls genom att författarna förstörde det inspelade materialet och 

anonymiserade de transkriberade intervjuerna. De transkriberade intervjuerna behölls i sin 

anonymiserade form för att vid behov kunna validera att slutsatserna av intervjuerna 

återgivits på ett korrekt vis. 

 

RESULTAT 

Under analysprocessen utkristalliserades fyra huvudkategorier: rapportmiljö, 

rapportinnehåll, rapportens utförande samt SBAR. Varje huvudkategori utmynnar sedan i 

sin tur i ett antal underkategorier. 

 

Rapportmiljö 

På kliniken utfördes skiftbytesrapporten vid tre tillfällen per dag: från nattskift till dagskift 

(s.k. morgonrapport), från dagskift till kvällskift (s.k. kvällsrapport) samt från kvällskift till 

nattskift (nattrapport). Både morgon- och kvällsrapporten utfördes på avdelningarnas 

sjuksköterskeexpedition medan eftermiddagsrapporten hölls i ett konferensrum som fanns i 

anslutning till avdelningen. Under morgonrapporten deltog dels nattpersonalen, dels 

dagsjuksköterskor som tog emot rapport på alla patienter. Dagsjuksköterskan förmedlade 
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därefter informationen vidare till berörd dagsjuksköterska och undersköterska. Under 

eftermiddagsrapporten deltog sjuksköterskor och undersköterskor från dagskiftet och de 

sjuksköterskor som skulle gå på kvällsskiftet. Vid nattrapporten deltog enbart kvällsskiftets 

sjuksköterskor och den personalen som ska arbeta nattskift. En sjuksköterska berättade att 

deras chef respektive vårdsamordnaren kunde närvara vid morgonrapporten, något som 

hon trodde var uppskattat bland personalen. Enligt sjuksköterskan var funktionen med 

detta att chef och vårdsamordnare ska bedöma vårdtyngden på avdelningen samt 

säkerställa att det finns tillräcklig bemanning på avdelningen. En annan av 

sjuksköterskorna sa att det ibland kunde vara läkare och/eller anestesipersonal närvarande 

under rapporten för att diskutera en specifik patient inför operation eller behandling. En 

generell åsikt bland sjuksköterskorna var att miljön under rapporten var fri från 

störningsmoment, men det förekom att personal kom försent, smällde i dörrar samt 

småpratades vid sidan om den pågående överrapporteringen. Eftermiddagsrapporten 

beskrevs som lugnare. Orsaker till detta ansågs vara att den hölls i ett avskilt rum samt att 

den skedde under överlappningstid, vilket innebar att dagundersköterskorna fanns 

tillgängliga ute på avdelningen. Dagpersonalen hade under morgonrapporten även ansvar 

att besvara telefonsamtal och patientlarm vilket personalen kunde uppfattas som ett 

störningsmoment. 

 

Beläggningslista 

 

Samtliga sjuksköterskor använde sig i någon mån av klinikens beläggningslista i sitt 

arbete. Beläggningslistan var ett worddokument som var skiljt från journalsystemet och 

innehöll information om samtliga inneliggande patienter på avdelningen. Beläggningslistan 

omfattande följande rubriker: sal, patientnamn, födelseår, kontaktorsak, operationsdatum, 

datum för provtagningar, bakgrund, kontroller/röntgen, elimination, nutrition, WebCare 

(system för samarbete med primärvården), samt utskrivningsplanering. Det ingick i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter att vid skiftets slut uppdatera beläggningslistan med 

relevant och korrekt patientinformation. Två av sjuksköterskorna menade på att 

beläggningslistans struktur påminde om SBAR-strukturen med diagnos, 

sjukdomsbakgrund och planering. 

 

Fördelar och nackdelar med beläggningslistan 

 

Ett flertal av sjuksköterskorna ansåg att några av beläggningslistans fördelar var att all 

viktig patientinformation fanns samlad och var lättöverskådlig samt var behjälplig när 

sjuksköterskan tog emot rapport om patienterna. Beläggningslistan innehöll även 

information om patienternas sjukdomsbakgrund vilket ansågs vara ett viktigt stöd för att 

kunna identifiera tänkbara orsaker när en patient blir akut försämrad. En av 

sjuksköterskorna exemplifierade detta genom att beskriva om en patient plötsligt sjunker i 

tryck kan sjuksköterskans snabbt, genom att kolla på beläggningslistan, se att denna patient 

har lågt blodtryck sen tidigare. Ett flertal sjuksköterskor beskrev att de använde 

beläggningslistan som en grund och skrev sedan till information de ansåg ha betydelse. En 

negativ aspekt som kom fram avseende användandet av beläggningslistan vara att 

informationen inte alltid var helt tillförlitlig och uppdaterad. Dess utformning kunde 

dessutom göra att felaktiga diagnoser ”hängde kvar” på listan trots att diagnosen tillhörde 

patienten innan. Samtidigt ansåg en av sjuksköterskorna att informationen i TakeCare inte 

heller var helt tillförlitlig, då exempelvis klockslagen för läkemedel på beläggningslistan 

var korrekt angivna medan tiderna som läkarna ordinerat i läkemedelsmodulen inte alls 
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stämde överens med verkligheten. En sjuksköterska påpekade även att det gick åt mycket 

tid för att uppdatera beläggningslistan inför rapporten. 

 

Få rapport på alla 

 

Det framkom under intervjuerna att ett flertal av sjuksköterskorna tyckte att det var bra att 

sitta med under hela rapporten för att få rapporten på alla patienter i stället för att enbart få 

rapport på sina egna. Sjuksköterskorna fick således en överblick över avdelningen och 

upplevde sig mer förberedda att hantera oväntade situationer. Detta upplevdes som extra 

viktigt vid de tillfällen då det fanns få sjuksköterskor på avdelningen, såsom vid kvällar, 

helger och när ens kollega behövde hämta patienter från uppvaket. En sjuksköterska 

hävdade att det ibland kunde bli många tillfällen under ett arbetspass då ens kollega måste 

lämna avdelningen för att lämna patienten på operation, hämta blod från blodbanken samt 

hämta upp patienten från uppvaket. Vid sådana frånvarotillfällen behövde sjuksköterskan 

ha koll på alla patienter på avdelningen. En av sjuksköterskorna ansåg däremot att det inte 

var nödvändigt att ha koll på alla patienter. Enligt denna sjuksköterska fanns den 

information som kunde behövas vid dessa tillfällen utöver den information som kunde 

behövas antingen på beläggningslistan, eller kunde erhållas snabbt genom att läsa i 

journalsystemet TakeCare. Två sjuksköterskor beskrev att få rapport på alla patienter hade 

även en positiv effekt för kontakten med närstående och läkare. En sjuksköterska 

illustrerade hur hon kunde besvara enklare frågor från närstående, läkare samt 

telefonsamtal genom att bara ha suttit med på rapporten. En annan sjuksköterska berättade 

att anhöriga känt sig trygga med att all personal på avdelningen hade koll på sina patienter 

och beskrev hur ett telefonsamtal hade kunnat låta om hon inte suttit med på rapporten: 

 

”Vänta så ska du bara få prata med min kollega, men hon står upptagen, hon 

kommer om en halvtimme”. 

 

Rapportens funktioner 

 

”I bland är det så stressigt så man har ju inte tid att sitta och läsa på om  

patienten. Och då är det ju bra liksom att man får så mycket som möjligt,  

                     för om man inte hinner så har man ganska mycket som grund.” 

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att skiftbytesrapportens huvudsakliga funktion var att 

överföra information mellan skift och personal på ett patientsäkert sätt. Den sociala 

aspekten berördes kort av två sjuksköterskor och trots att det kunde förekomma irrelevant 

småprat under rapporten så skedde det i liten grad. 

 

En sjuksköterska berättade att hon i samband med rapporten brukade planera det 

kommande arbetspasset. Om under rapporten framkom att patienten var mycket 

omvårdnadskrävande kunde detta hjälpa sjuksköterskan att planera och fördela sin 

arbetstid. En av sjuksköterskorna besvarade följdfrågan huruvida hon trodde sig klara av 

att utföra sitt arbete utan att ha fått någon rapport: 

 

”Visst om jag har rapportbladet så kan jag säkert se där lite grann och så.  

Men jag tror det skulle va lite svårt. /…/ Då kanske jag skulle kunna bara ge  

Alvedon till alla [haha], inte någonting mer!” 
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Rapportinnehåll 

Relevant och irrelevant information 

 

”Jag vill veta vad som är aktuellt. Namn, när patienten är född, varför den är 

här och vad som har hänt.” 

 

Sjuksköterskornas åsikter avseende vad som är relevant respektive irrelevant information 

vid skiftbytesrapporten skiljde sig åt mellan sjuksköterskorna.  En del sjuksköterskor 

uppgav att de önskade en kort och koncis rapport som inkluderade det allra viktigaste 

medan en del önskade en lite mer fyllig och utförlig rapport samtidigt som den 

informationen var relevant. Samtliga sjuksköterskor beskrev följande områden som viktiga 

att få rapport om: kontaktorsak, sjukdomsbakgrund, aktuellt tillstånd, operationsförloppet, 

rondanteckningar, samt planen för patienten. 

 

En sjuksköterska beskrev att en bra skiftbytesrapport gav sjuksköterskan tillräcklig 

information om patienterna, vilket resulterade i en känsla av kontroll. Sedermera menade 

hon att ett utmärkande tecken på en otillräcklig överrapportering är när skiftbytesrapporten 

är avslutad så finns det fortfarande oklarheter som den påkommande sjuksköterskan måste 

reda ut. 

 

Ett ämne som samtliga sjuksköterskor berörde var att vårdpersonalen lätt kunde falla in i 

en djupgående diskussion, exempelvis om en patients kostvanor under skiftbytesrapporten. 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde dessa diskussioner som tidsödande, ibland som 

onödigt djupgående samt något som kunde orsaka ett störande avbrott i 

överrapporteringen. Samtidigt menade två av de intervjuade sjuksköterskorna att det kunde 

finnas ett värde i vissa av dessa diskussioner, och att de kunde förbättra vården i vissa fall. 

Gränserna mellan relevant och irrelevant information var alltså inte alltid helt klara. 

 

Ge rapport 

 

Sjuksköterskorna förberedde sig inför att ge rapport genom att uppdatera 

beläggningslistan. En av sjuksköterskorna beskrev hur hon försöker hinna läsa på lite extra 

i journalen inför skiftbytesrapporten och hon upplevde det jobbigt att ta emot rapport om 

hon inte hade någon information alls om patienten sen tidigare. De flesta sjuksköterskorna 

ansåg att en viktig förberedelse var att stämma av med sin undersköterska innan 

överrapporteringen. En sjuksköterska berättade att hon ibland knappt hann träffa patienten 

och då var det undersköterskan som kunde återge hur patienterna mår. 

 

En sjuksköterska illustrerade verbalt förmågan att kunna överrapportera smidigt och 

effektivt som en konstform. Trots de individuella egenskaper som sjuksköterskan tar 

hänsyn till så har samtliga en sak gemensamt – strukturens betydelse:  

 

”Man går från vänster till höger, man liksom bara när kommer dom in, och  

sen  vad är de inne för, ja, och sådär och sen vidare. Så att man inte håller på   

och hoppar helt plötsligt [till det] där med magen, och sen tidigare  

sjukdomar och sen hur dom har hemtjänst. För det ska vara liksom i rätt  

ordning. Det tycker jag är viktigt.” 
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Inverkan av vanans makt framkom i intervjuerna som betydelsefullt och att 

sjuksköterskorna gärna ville få möjlighet att rapportera färdigt, på sitt eget sätt, utan att bli 

avbrutna. Samtliga sjuksköterskor uppgav sig använda ett eget, inlärt system som de vill 

rapportera enligt. 

 

Ta emot rapport 

 

Fem av sjuksköterskorna uppgav att en strukturerad uppdelning av informationen från 

personen som överrapporterar underlättar mottagandet av rapportens innehåll.    

 

”En del börjar med diagnosen och det är lite, man flyttar informationen upp  

och ner på nått sätt - ja just det, jag glömde säga si och så - och det är det  

som gör att det blir lite...ja, man måste hitta just den där frågan eller punkten  

skulle man fylla i, i pappret. Ibland blir det lite kladdigt, man hinner inte  

hitta något sökord eller någonting sånt” 

 

Ett flertal sjuksköterskor använde sig av beläggningslistan som ett stöd när de tog emot 

rapport, men två av sjuksköterskorna tillämpade andra system för stöd. Den ena 

sjuksköterskan beskrev sitt system som utgjordes av ett antal rutor på baksidan av 

beläggningslistan. Varje patient tilldelades en egen ruta som innehöll såsom provsvar, 

vätskelista, läkemedel. Sjuksköterskan fyllde sedan på informationen under arbetspassets 

gång. Den andra sjuksköterskan använde beläggningslistan som stöd men tillförlitade sig 

främst på sitt minne för att hålla koll på information. 

 

Följdfrågor 

 

Sjuksköterskorna väntade med att ställa följdfrågor till dess att den rapporterande 

sjuksköterskan var färdig med rapporten. Vidare omnämndes överlappningstiden mellan 

dag- och kvällsskiften som en säkerhet för sjuksköterskorna då det finns tid för följdfrågor 

samt att kunna stämma av en tid efter att given skiftbytesrapport. Fyra sjuksköterskor 

beskrev överlappningstiden som en viktig säkerhetsfunktion för att undvika att kritisk 

information förbises.   

 

Komplettera information 

 

Huvuddelen av sjuksköterskorna upplevde sig, i varierande utsträckning, behöva 

komplettera den muntliga rapporten med information från journalen. På morgonen fanns 

begränsat med tid för att komplettera information. Därav ansågs det vara viktigt att 

morgonrapporten är informativ, för att sjuksköterskan snabbt ska kunna komma igång med 

morgonens arbetsuppgifter. Tre sjuksköterskor tillkännagav att de försöker, när de ska 

arbeta dagskift, komma in till arbetet i förväg för att på så vis hinna läsa på patienterna.  

 

Två viktiga faktorer för huruvida sjuksköterskan behövde komplettera den muntliga 

rapporten var dels beroende på vem som rapporterade och hur insatt denne var i 

patienternas vårdplaner, dels om den sjuksköterska som ska påbörja sitt arbetspass 

upplevde att viss information utelämnades från rapporten eller ville få en bättre överblick 

inför ronden.  
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En av sjuksköterskorna hade som regel att alltid kontrollera vilket datum patienten lades in 

och där en lång vårdtid indikerade tillstötande av någon komplikation. En annan 

sjuksköterska ansåg att det bästa sättet att komplettera information på var att gå runt och 

hälsa på sina patienter. Kommunikation med andra yrkesgrupper såsom sjukgymnast, 

dietist och arbetsterapeut för att ta del av deras yrkeskunskap och patientinformation var 

det en sjuksköterska som pointerade.  

 

En av sjuksköterskorna ansåg sig vara duktig på att överrapportera. Hennes styrkor 

utgjordes enligt henne själv av att hon var påläst, hade tänkt igenom sitt budskap innan 

rapporten och hade en tydlig struktur då hon rapporterade. 

 

Skillnader mellan dag- och kvällsrapport 

 

”För på dagarna så lämnar dom bara, alltså där säger de det mest viktiga,  

väsentliga. Tillexempel om de är gravt hjärtsjuka eller det är 0-hlr, eller  

nånting sånt, som ändå är viktigt att veta. Eller pågående lunginflammation.  

Plus vad som har hänt i natt.” 

 

Sjuksköterskorna upplevde eftermiddagsrapporten som mer innehållsrik än morgon- och 

nattrapporten, då den innehöll en sammanfattning från morgonrapporten, en beskrivning av 

de aktiviteter som skett under dagen och information om vad som sagts på ronden. 

Nattrapporten tenderade att var tidsmässigt kortare då nattpersonalen lade fokus på 

medicinska åtgärder och endast behövde en begränsad mängd omvårdnadsinformation.  

  

Skillnader mellan muntlig rapport och journalinnehåll  

 

Sjuksköterskornas generella åsikt var att informationen i patientens journal överensstämde 

med informationen som gavs vid skiftbytesrapportering. I princip hade det alltså gått lika 

bra att läsa sig till informationen som att få den muntligt rapporterad. En sjuksköterska 

ansåg dock att informationen kunde skilja sig åt, och att felaktig information lika gärna 

kunde finnas dokumenterad i journalen som rapporteras under den muntliga rapporten.  

 

Vid en av intervjuerna framfördes åsikten att språket som användes i journalen var mer 

specifikt formulerat. Vad gällde nutrition kunde det röra sig om angivelser i milliliter 

istället för ett generellt utlåtande om att patienten ätit bra: 

 

”Självklara saker brukar man inte anteckna i journalanteckningen. Till 

exempel ”Patienten åt lunch, pat åt lunch, pat..”  man skriver inte så, utan 

man kanske överrapporterar muntligt men man skriver inte som att man… 

patienten har ”ätit normalt idag” brukar man säga. Så det antecknas inte så 

i journalföringen, utan man skriver på ett annat sätt, man utrycker sig på ett 

annat sätt.” 
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Rapportens utförande 

Faktorer som inverkar på rapporten 

 

Sjuksköterskorna uppgav en rad olika faktorer som de ansåg inverkade på såväl rapportens 

tidsomfattning som innehåll. Rapporten tenderade att ta längre tid om patienterna var 

multisjuka och/eller hade haft ett komplext vårdförlopp. Om den sjuksköterska som tog 

emot eller gav rapporten kände patienten sedan tidigare underlättade det rapporten. Om 

den sjuksköterska som skulle ta rapporten hade varit ledig under några dagar kunde det 

hända att hon bad om en extra utförlig rapport, vilket en av sjuksköterskorna beskrev som 

något som kunde orsaka irritation från sjuksköterskan som skulle lämna rapporten. Att få 

en bra morgonrapport när man inte varit på avdelningen under en tid underlättade arbetet, 

då sjuksköterskorna ansåg sig kunna påbörja sina uppgifter snabbare. 

 

Flera av sjuksköterskorna ansåg att de hade självförtroendet att säga till om rapporten drog 

ut på tiden eller om onödigt prat uppstod. En sjuksköterska poängterade att det var 

patienternas tid som gick till spillo och sa att en rapport på 60 minuter egentligen var 

alldeles för lång tid. På KUA tilläts skiftbytesrapporten ta längre tid då denna betraktades 

som ett lärotillfälle för studenterna. En sjuksköterska beskrev att en god kännedom kring 

avdelningsrutiner kunde underlätta rapporten eftersom hon då inte behövde tänka på de 

logistiska och administrativa frågorna utan kunde fokusera på patienterna. 

 

En sjuksköterska menade på att erfarenhet hade en viss betydelse men var samtidigt inte 

någon garanti för en bra rapport. Hon menade på att vissa sjuksköterskor kanske hade en 

medfödd talang att överrapportera muntligt. De flesta av sjuksköterskorna ansåg att det 

fanns vissa kollegor som kunde ge en riktigt bra rapport medan andra gav en mindre bra 

rapport. Vad som skiljde personerna som gav en bra rapport från dem som gav en dålig 

rapport framgick däremot inte tydligt i intervjuerna. 

 

Lära sig rapportera 

 

Ingen av sjuksköterskorna uppgav att de hade något minne av att de erhållit någon teoretisk 

utbildning om skiftbytesrapportering under sin studietid. Flera ansåg dock att de under sin 

verksamhetsförlagda utbildning [VFU] dels fått observera, dels praktiskt öva på 

rapportering vid skiftbyte. En av sjuksköterskorna tyckte det var svårt att som student lära 

sig rapportera då sjuksköterskorna på VFU-placeringarna utförde sin skiftbytesrapport på 

olika sätt. Att få lära sig att rapportera i skolan var något som sjuksköterskorna ansåg 

skulle kunna bidra till en tryggare grund för rapportering. En sjuksköterska berättade att 

hon hade haft en jättebra handledare under en VFU-placering och av denna lärt sig hur hon 

kunde strukturera upp informationen på ett tydligt sätt. I sin nuvarande roll som handledare 

brukade hon lära sina studenter att rapportera på ett liknande sätt. En annan sjuksköterska 

berättade att studenterna inledningsvis kunde ha svårigheter med rapporten men utvecklade 

sina förmågor. 

 

Sjuksköterskorna hade till en början upplevt rapporten som rörig och svårbemästrad, en 

beskrev det såhär: 

 

”Det fanns inte i början kan jag säga. Då var det  - var är pappret, upp och 

ner, vem är vad. Så det är något jag övat upp med åren” 
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Något som sjuksköterskorna ansåg vara en central del i att lära sig rapportera och ta emot 

rapport var att identifiera vilka delar av rapporten de själva betraktade som betydelsefulla. 

En av intervjupersonerna berättade att hon använt tyst rapport som hjälpmedel för att lära 

sig rapportera. Processen att läsa på hjälpte till att sålla ut den information som var viktig: 

 

”När man har erfarenhet vet man vad man själv tycker är viktigt. När jag 

själv var ny så tyckte jag det var jättesvårt att veta vad jag skulle rapportera. 

Man visste inte riktigt vad som var relevant. Nu, efter några år, kan jag säga 

att ”det här tycker jag är viktigt, det här vill jag veta.” 

Läsrapport 

 

Under intervjuerna framkom det att ett byte till rapportypen läsrapport hade diskuterats för 

att spara tid, vilket några av sjuksköterskorna ansåg vara en god idé. De trodde även att det 

gick att vänja sig vid en läsrapport och en av intervjupersonerna sa att de sjuksköterskor 

som inte lyckades förmedla någon bra muntlig rapport kanske skulle vara bättre på en 

skriftlig. På grund av begränsad yta på avdelningen och avsaknad av tillräcklig mängd 

datorer sågs skriftlig rapport dock som något som var svårt att genomföra. En 

sjuksköterska menade även att det kunde bli krångligt då det var ett högt tempo på 

avdelningen. Ytterligare en problematisk aspekt som lyftes fram av flera sjuksköterskor var 

det faktum att läsrapporten kräver att dokumentationen ska vara färdig innan rapporten. I 

dagsläget använde sjuksköterskorna ofta tiden efter den muntliga rapporten till 

dokumentation, och ett byte till läsrapport riskerade att leda till avsaknad av information 

för kvällsskiftet. Diskussion och följdfrågor skulle kunna ske även med en skriftlig rapport, 

men det förutsatte att överlappningstiden var kvar. 

 

Sjuksköterskan är även beroende av andra yrkeskategorier för att inhämta information, och 

en av sjuksköterskorna menade på att bristen på bra läkaranteckningar skulle leda till en 

informationsförlust. Det nämndes även att undersköterskor var mer ovana vid 

journalsystemet och därför skulle behöva en inlärningsperiod för att kunna använda 

läsrapport. 

 

Det framkom även resultat som tydde på att sjuksköterskorna ansåg att den muntliga 

rapporten skilde sig från den skriftlig. De menade att den gav en annan bild än den 

skriftliga, eller att det var små saker som blev på ett annat sätt. Det var dock otydligt exakt 

hur de här skillnaderna såg ut. 

 

Utfasning av beläggningslista 

 

”Tanken är väl att rapportlistan ska försvinna nån gång. Dom säger så i alla 

fall, dom som är ansvariga” 

 

Från och med år 2009 påbörjades implementeringen av SBAR på samtliga avdelningar på 

undersökt sjukhus och all personal ska enligt direktiv överrapportera enligt SBAR-

modellen. Trots detta så använder sig sjuksköterskorna av den klinikanpassade 

beläggningslistan i olika grad. Flera sjuksköterskor berättade att beläggningslistan skulle 

fasas ut i takt med införandet av SBAR men ingen av sjuksköterskorna hade någon 

kännedom om anledningen till detta. En sjuksköterska spekulerade kring huruvida 

beläggningslistan egentligen skulle försvunnit tidigare men att det inte funnits något bra 

alternativ att ersätta den med.  
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Två av sjuksköterskorna funderade på om beläggningslistan var en säkerhetsrisk då den 

innehöll såväl känslig som sekretessbelagd information som lätt kunde förläggas.  

 

En sjuksköterska berättade att det tidigare funnits funderingar på att ersätta 

beläggningslistan med funktionen ”att-göra” i TakeCare, något som dock skulle förutsätta 

större tillgång till datorer.  

 

Ett flertal sjuksköterskor beskrev även utfasningen som problematisk då 

överrapporteringen skulle öka kraven på den som rapporterade och förmodligen skulle ta 

längre tid jämfört med befintliga systemet: 

 

”Och det som jag tycker rapportbladet gör, det underlättar för annars måste 

man ju sitta och skriva allt för hand på rapporterna. Och det känner jag, det 

kommer ju ta hur lång tid som helst.” 

SBAR 

Användande av SBAR 

 

”Många tycker att det är ett bra redskap men sen ska det ju liksom, från att 

tycka att det är bra ska man ju göra det också.” 

 

”Men det har fallit bort lite grann, det blir lite, att det kommer nånting nytt, 

vi håller på med det ett tag, sen fortsätter man ge rapporten på sitt vanliga 

sätt.” 

 

Enligt sjuksköterskorna försökte de rapportera enligt SBAR- strukturen. En av 

sjuksköterskorna menade att många hade haft SBAR- mallen framför sig när de 

rapporterade och att användandet var ”en inlärningsgrej”. Samtidigt som sjuksköterskorna 

menade att de försökte rapportera enligt SBAR framkom det att det inte alltid var helt lätt 

att hålla sig till strukturen. Enligt intervjupersonerna fanns det sjuksköterskor på 

avdelningen som valt att inte rapportera enligt SBAR. I många fall hade sjuksköterskorna 

funnit sitt eget sätt att rapportera. De ansåg att det kunde vara av vikt att påminna varandra 

om användandet och att det fanns ett utbildningsbehov.  

 

Införande av SBAR 

 

”Vi fick ju ganska mycket information när vi väl skulle introducera SBAR, att 

vi liksom fick se nån film och att man gick igenom vad varje sökord skulle 

involvera. Sen efter det har det väl blivit lite såhär slentrian men i det stora 

hela tror jag ändå att folk har uppfattat det." 

 

Sjuksköterskorna menade att de hade fått information om SBAR, men flera framhöll att det 

var länge sedan de fått informationen. Även om sjuksköterskornas generella inställning 

gentemot SBAR sett var positiv så ansåg majoriteten att användandet till viss del haltade 

och att det fanns ett behov av uppföljning från ledningens sida.  

 

Två av sjuksköterskorna trodde att studenternas användning av SBAR kunde stimulera 

vårdpersonal till ökad användning av SBAR på avdelningarna. En sjuksköterska tyckte att 

det var bra att ha undervisning i SBAR som en del i alla vårdutbildningar, eftersom det i 

längden skulle underlätta samarbetet mellan olika yrkesgrupper och i längden leda till en 
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lättare infasning inom vården.  Flera påpekade även att en anledning till att införa SBAR 

var att det var en övergripande struktur för sjukhuset och mellan vårdinstanser. SBAR 

användes numera i högre utsträckning under hela vårdprocessen. 

 

Effekter av SBAR 

 

”Men har ju blivit tydligare för man vet ju vad som kommer när man liksom 

sitter och tar rapport så vet man att man börjar på ett ställe och avslutar på 

ett annat så man vet ju liksom att får man inte informationen så glöms den 

bort eller så får man fråga på slutet men man har liksom koll på när 

informationen ska komma.” 

 

Samtliga sjuksköterskor var positivt inställda till SBAR och tyckte att det fungerade bra 

när det användes. Positiva effekter sjuksköterskorna såg sedan införandet av SBAR var att 

mindre information glömdes bort och det var enklare att strukturera upp informationen. De 

menade att det blivit tydligare i vilken ordning informationen gavs i rapporten, något som 

tidigare varit avhängigt den rapporterande sjuksköterskan. De ansåg även att SBAR kunde 

minska rapporttiden och att den tydligare strukturen kunde bidra till färre följdfrågor. Vid 

en direkt följdfråga antog en av sjuksköterskorna att det antagligen var samma information 

vid användandet av SBAR som vid användning av beläggningslistan men att det kunde 

korta ner rapporten. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det diskuterades huruvida en enkätstudie hade svarat på syftet. Metoden avfärdades då 

urvalsgruppen skulle bli liten samt att metoden inte skulle ge de djupgående 

beskrivningarna eller möjligheten att ställa följdfrågor. För att genomföra en 

enkätundersökning krävs dessutom en välgrundad tidigare forskning, något som bedömdes 

saknas. Vid läsning av tidigare litteraturstudier har konstaterats det att det finns en brist på 

högkvalitativ forskning inom området, något som gjorde att även en litteraturstudie 

avfärdades som metodval av författarna. Ett alternativt metodval hade kunnat vara en 

observationsstudie, där det utifrån ett protokoll hade kunnat analyseras dels förekomsten av 

olika metoder för rapport, dels innehållet i rapporten samt socialt samspel – däremot hade 

då syftet att beskriva erfarenheterna hos sjuksköterskorna inte kunnat besvaras. 

 

En kvalitativ intervjustudie valdes som metod. Detta då den ansågs lämplig för att 

undersöka och beskriva sjuksköterskans erfarenheter vid skiftbytesrapportering och vilken 

mening och innebörd individerna tillskrev fenomenet. Genom de kvalitativa intervjuerna 

bedöms det att en utökad förståelse och helhetsbild kring de förutsättningar som finns och 

de problem som kan uppstå i samband med skiftbytesrapportering erhållits. 

 
Kvalitativa studier strävar efter en bredd i erfarenheter. Studiens inklusionskriterier 

omfattande sjuksköterskor som var anställda på kliniken och regelbundet deltog vid 

skiftbytesrapporten. En variation avseende kön, ålder och erfarenhet kan anses ha erhållits. 

Eventuellt var det något av en överrepresentation av sjuksköterskor som arbetat en kortare 

tid i yrket, men detta kan kanske ha att göra med att sjuksköterskor många gånger går 

vidare från arbete inom akutsjukvård till andra arbetsplatser inom vårdområdet efter ett 

antal år i yrket. Generellt var de intervjuade ganska samstämmiga i sina åsikter – vilket 
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antingen kan tyda på brist i frågor och intervjuteknik eller på att det fanns konsensus kring 

hur rapporten upplevdes och skulle genomföras. Åsikter och teman upprepades, något som 

i kvalitativ forskning kan ses som informationsmättnad och tyder på att studien nått sitt 

mål. 

 

Genomförande 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt samtalsrum på två av avdelningarna. Alla 

intervjuer genomförde utan avbrott eller störningar i miljön. Intervjuerna genomfördes i 

överlappningen mellan dag- och kvällskift vilket bidrog till en intervjusituation som var 

lugn och utan stress.  

 

En person intog rollen som huvudintervjuare medan den andra satt med, kunde fylla i med 

frågor och kontrollera informationen gentemot intervjuguiden. Trots att samma 

intervjuguide användes skiljde sig intervjuerna något i karaktär beroende på vem som 

intervjuade. Samtidigt har liknande svar återkommit vid intervjuerna oavsett vem som 

intervjuat, vilket tyder på att resultaten är relevanta oavsett intervjuare. Att olika personer 

intervjuat har lett till att intervjuarna kunnat delge varandra erfarenheter av utförandet och 

stärkts i sin intervjuarroll. Att en person fokuserade på intervjun medan den andra 

fokuserade på det kringliggande gjorde att det skapades en bättre närvaro gentemot den 

sjuksköterska som intervjuades. Samtidigt har den person som varit ”bisittare” haft 

möjlighet att flika in om något saknas, därigenom har inte denna persons perspektiv gått 

förlorat. 

 

Intervjuguide, pilotintervju och dataanalys 

 

Intervjuguiden utformades inledningsvis utifrån de teman som studien hoppades besvara. 

Utifrån pilotintervjuns resultat omformulerades de frågor som ansågs vara för vaga eller 

inte besvara uppställda syften och frågeställningar. Intervjuguiden fungerade som ett 

vägledande stöd under intervjuerna samtidigt som den tillät möjligheten att ställa 

följdfrågor samtidigt som varje intervju innehöll samma grundfrågor. 

 

I samband med pilotintervjun transkriberades samma intervju på varsitt håll av 

intervjuarna. Vid jämförelse mellan de två transkriberingarna uppmärksammades att 

skillnaderna var minimala. De resterande intervjuerna transkriberades därför av den part 

som inte varit huvudintervjuare vid den specifika intervjun, i direkt anslutning till 

intervjun. Den som var huvudintervjuare kontrollgranskade den färdiga transkriberingen 

gentemot ljudinspelningen. Vid de tillfällen som sekvenser av inspelningen var svåra att 

urskilja diskuterades oklarheten till dess att konsensus uppnåddes. I och med detta 

förfarande minskade risken för felanalys av materialet 

 

Kondenseringen utav meningsenheter utfördes genom att intervjuarna var för sig läste 

igenom de transkriberade intervjuerna och plockade ut meningsbärande enheter. 

Meningsenheterna jämfördes sedan och de som ansågs relevanta av båda intervjuarna 

fördes in i en tabell för kondensering. Vidare genomfördes kategoriseringen av 

meningsenheterna tillsammans av båda intervjuarna vilket ledde till att de vid 

tveksamheter kunde diskutera sig fram till hur de skulle tolkas. Detta sätt att arbeta har 

gynnat arbetet positivt då detta tillvägagångssätt har lett till att fler aspekter av intervjuerna 

framkommit under analysen. 
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Meningsenheterna kvarstod under analysarbetet, men kategorierna ändrades flera gånger 

då det var svårt att placera in samtliga meningsenheter i en lämplig kategori. Initialt var det 

sju kategorier med underkategorier, dessa reducerades sedan till fyra stycken. Denna 

reducering har lett till att materialet blivit mer överskådligt och att riktningen blivit 

tydligare. 

 

Relevans, validitet och reflexivitet 

 

En orientering i litteratur inom ämnesområdet är ett sätt att stärka ett projekts relevans. 

Studien inleddes genom läsning av forskningsresultat på området, vilket ledde fram till 

slutsatsen att de frågor som ställdes fått svar i andra kontexter tidigare men inte i denna 

kontext. För att stärka den interna validiteten utfördes en pilotintervju för att kontrollera så 

att intervjufrågorna stämde överrens med syfte och frågeställningar. Studien kan ha 

relevans för vidare forskning på området, men resultaten från en kvalitativ studie går inte 

att generalisera till förhållanden på andra avdelningar eller sjukhus. Arbetssättet att 

diskutera och koda meningsenheter har stärkt arbetets reflexivitet då det ledde till en 

öppenhet inför att diskutera vad som egentligen sagts och vad innebörden av inhämtade 

data egentligen var. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med skiftbytesrapporten 

 

Enligt de intervjuade sjuksköterskorna är den primära funktionen med 

skiftbytesrapportering, i i enlighet med Sexton et al. (2008) och O’Connell och Penney 

(2001), att förmedla information. 

 

Skiftbytesrapportens andra funktioner framkom inte av resultatet som särskilt 

betydelsefulla men socialisering benämns kort som småprat. Rapporten ansågs även kunna 

fylla en organisatorisk funktion, då den försåg sjuksköterskan med information vilket 

hjälpte henne att planera sitt arbetspass.  

 

Inte så mycket småprat – ändå tidsödande rapporter 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att en negativ aspekt med den muntliga 

skiftbytesrapporten var att den kunde dra ut på tiden. Störningar i miljön runtomkring den 

plats där skiftbytesrapporten hölls kunde förekomma men upplevdes inte som ett större 

problem av sjuksköterskorna. Resultatet påvisade att det var individuella faktorer hos den 

sjuksköterska som rapporterade samt komplexiteten i patienternas sjukdomsbild som 

förlängde rapportens längd. Studiens kunde inte fastställa exakt vilka dessa individuella 

faktorer var, eventuellt kan de kopplas samman med de sociala och kulturella faktorer samt 

bristande kunskapsnivå som nämns av Riesenberg et al. (2008) respektive Ekman och 

Segesten (1995), alternativt som brist på standardisering. 

 

Att hitta sin egen stil och vanans makt 

 

Det framgick tydligt i studiens resultat att samtliga intervjuade hade utvecklat sin egen 

rapportstil. Tre av sjuksköterskorna beskrev att de utvecklat sin rapportstil under 

studietiden. En central del i att lära sig rapportera var enligt sjuksköterskorna att identifiera 

vilken information som de själva ansåg vara väsentlig. 
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Riesenberg et al. (2008) menar att en kommunikationsbarriär var om den sjuksköterska 

som tog emot rapporten felvärderade den information som gavs, något som i större 

utsträckning kunde förekomma om avsändare och mottagare saknade ett gemensamt 

sammanhang. En gemensam och standardiserad kommunikationsstruktur vid 

skiftbytesrapporten skulle således kunna minska risken för sjuksköterskor att missuppfatta 

och/eller värdera irrelevant information som relevant.  

 

Ett flertal av de kommunikationsbarriärer som identifierats av Riesenberg et al (2008) kan 

sammankopplas med ineffektiva och skiljande kommunikationsstilar som återfinns hos 

sjuksköterskorna. Resultaten visade på att sjuksköterskorna utvecklat sin rapportstil utifrån 

tidigare yrkeserfarenheter och sin verksamhetsförlagda utbildning. Tydliga och för 

sammanhanget anpassade riktlinjer skulle troligtvis effektivisera och underlätta 

skiftbytesrapporten för sjuksköterskan.    

 

Att erhålla rapportkompetens 

 

Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ska en legitimerad sjuksköterska ha förmåga att verka för adekvat 

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

Trots att skiftbytesrapporten kan ses som en del i att utöva den här förmågan så kunde 

ingen av sjuksköterskorna i studien påminna sig fått någon teoretisk utbildning under 

studietiden, och den praktiska kunskap de fick tillgodogjorde de sig under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Samtidigt ansåg flera av sjuksköterskorna att en 

teoretisk och praktisk undervisning avseende överrapportering i grundutbildningen skulle 

göra nytta. En av sjuksköterskorna ansåg att utbildning om SBAR borde inkluderas i 

samtliga vårdutbildningar på grundnivå för att underlätta kommunikationen även 

interprofessionellt. Ett sådant införande skulle kunna främja förutsättningarna för 

interprofessionellt teamarbete.  

 

Vidare bör sjuksköterskan enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) kunna planera, informera och samverka med andra professioner i 

det multidisciplinära teamet. Trots att Socialstyrelsen formulerat detta som ett individuellt 

mål för sjuksköterskan skulle en gemensam struktur för samtliga yrkeskategorier kunna 

underlätta kommunikationen. Även då studien inte hade syftet att undersöka samarbetet 

med andra yrkeskategorier så framkom det tydligt att sjuksköterskorna var beroende av 

andra yrkesprofessioner för att kunna förmedla och inhämta information om patienterna på 

ett bra sätt. 

Det lästa och det talade 

 

Sjuksköterskorna ansåg att informationen som gavs vid den muntliga rapporten var 

överensstämmande med den information som fanns dokumenterad i patientens journal. 

Detta i kombination med att sjuksköterskorna betraktade rapportens huvudsakliga funktion 

som att förmedla viktig patientinformation skulle kunna göra läsrapporten till ett lämpligt 

alternativ till den nuvarande muntliga rapporten.  

Läsrapporten skulle kunna förse sjuksköterskan med samma information som den muntliga 

rapporten  men ge henne större möjlighet att själv disponera sin tid. 
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Trots dessa fördelaktiga förutsättningar ansåg sjuksköterskorna att den muntliga rapportens 

fördelar i dagsläget vägde tyngre. De sociala funktioner som nämns i Strople och Ottani 

(2006) var däremot inte en av de fördelar med den muntliga rapporten som 

sjuksköterskorna uppgav. De två faktorer som sjuksköterskorna ansåg tala emot införande 

av läsrapporten var istället utrymmes- och datorbrist samt att det fanns en risk att den 

dokumentation som var nödvändig för läsrapporten inte skulle vara klar i tid.  

Andra nackdelar med läsrapporten som sjuksköterskorna uppgav var att läkarna var dåliga 

på att dokumentera och att undersköterskorna hade begränsad erfarenhet av att arbeta i 

dokumentationssystemet. Läsrapporten förutsätter tillgång till uppdaterad dokumentation 

och att varje enskild yrkesgrupp ansvarar för att dokumentera kring sitt område.  

Viktig information 

 

Den information sjuksköterskorna beskrev som betydelsefull överrensstämmer i stort med 

den information som Sexton et al. (2004) och O’Connel och Penney (2001) identifierade 

som viktig. Sjuksköterskorna ville veta patientens namn, födelseår, kontaktorsak, 

sjukdomsbakgrund, aktuell status och utskrivningsplanering. Något som sjuksköterskorna 

ville få rapport på, både vad gällde sina egna patienter och övriga patienter på avdelningen, 

var hjärtsjukdom. Däremot ville de inte ha överflödig rapport avseende patientens nutrition 

och kostvanor och tyckte att diskussioner gällande detta var ett irritationsmoment. Enligt 

Ekman och Segesten (1995) och Lally (1999) tenderar informationen vid 

skiftbytesrapporten vara av medicinsk karaktär och sjuksköterskan trädde in i en roll som 

utförare av uppgifter givna av läkare. Studiens resultat visade på att en stor del av den 

information som överrapporteras var av medicinsk karaktär, vilket skulle kunna bero på att 

en stor del av det som traditionellt betraktas som omvårdnadsinformation står att finna på 

deras beläggningslista. 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev sig använda beläggningslistan i varierad grad och 

omfattning och denna betraktades som ett viktigt verktyg vid skiftbytesrapportering. En 

sjuksköterska trodde att en anledning till beläggningslistan skulle försvinna var att den 

innehåller en stor mängd information om samtliga inneliggande patienter och att den lätt 

skulle kunde komma på villovägar. Användandet av en beläggningslista som inkluderar 

namn och personnummer samt en stor mängd information som bärs runt i fickorna av 

personalen, även den personal som inte är direkt ansvarig för patienten, kan innebära en 

risk för sekretessen. Det framkom i resultatet att beläggningslistans innehåll inte heller 

kunde betraktas som helt tillförlitligt. Sjuksköterskan kan till exempel av misstag skriva att 

en patient har en diagnos som denne egentligen inte har.  

 

Att implementera SBAR – hinder och möjligheter 

 

Sjuksköterskorna uppvisade en generellt positiv inställning gentemot användandet av 

SBAR samtidigt som ledningen eftersträvade en implementering av SBAR. Trots dessa 

goda förutsättningar så visade resultatet att få sjuksköterskor faktiskt använde sig utav 

SBAR -strukturen vid skiftbytesrapportering. Sjuksköterskorna uppgav sig ha erhållit viss 

information om SBAR för en tid sedan men uttryckte ett behov av ytterligare information 

och stöd. Resultat kunde inte fastställa vilka situationer SBAR skulle användas vid eller av 

vilka professioner den skulle användas. För en lyckad och effektiv implementering av 

SBAR krävs enligt Wallin och Thor (2008) att ledningen tydliggör syftet med införandet. 
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Sjuksköterskorna verkar inte heller ha varit delaktiga i processen att utforma ett 

rapportverktyg, något som kan utgöra ett hinder för en lyckad implementering (SKL, 

2010). Sjuksköterskorna spekulerade om att det ännu inte fanns något bra alternativ till 

beläggningslistan. Ett alternativ skulle däremot kunna vara en verksamhetsanpassning av 

SBAR-strukturer. Enligt SKL är en verksamhetsanpassning av SBAR en förutsättning för 

att den ska kunna användas på bästa sätt. Wallin och Thor (2008) rekommenderar att varje 

verksamhet utformar riktlinjer som beskriver vilken information som ska ingå under 

respektive rubrik.  

 

Enligt Riesenberg et al. (2012) bör personalen delta i eller driva förändringsarbetet. Att i 

samarbete med personalen utforma en verksamhetsanpassad modell för SBAR på kliniken 

skulle kunna förenkla utfasningen av beläggningslistan och tydliggöra på vilka sätt SBAR 

kan ersätta denna. Den information som sjuksköterskorna tyckte var viktig att få på 

rapporten skulle kunna utgöra stommen för en klinikanpassad SBAR- modell. Utöver 

SBAR för överrapportering i akuta och icke-akuta situationer skulle det då gå att utforma 

en struktur som bättre passade avdelningens specifika behov.  

 

Slutsats 

Studien visar på den bredd som finns bland sjuksköterskors sätt att rapportera. Trots att 

samtliga sjuksköterskor som intervjuades anser att SBAR är en bra struktur så kan det vara 

svårt att övergå till den då de har etablerat ett annat sätt att rapportera. Flera uttryckte en 

önskan om mer information och uppföljning kring hur strukturen ska användas. 

Sjuksköterskorna beskriver att en faktor som komplicerar skiftbytesrapporteringen är 

multisjuka patienter och ett högt tryck på avdelningen. Flera faktorer som kan underlätta 

rapporten har beskrivits, bland annat att vara påläst om patienterna och att ha arbetat de 

senaste dagarna. Sjuksköterskorna har beskrivit att de för det mesta får skiftbytesrapportera 

i en lugn miljö. De ansåg att SBAR är en bra struktur som kan underlätta 

överrapporteringen, men skulle önska mer information kring strukturen för att kunna 

använda den på bästa sätt.  

 

Fortsatta studier 

Sjuksköterskans skiftbytesrapport är fortfarande ett relativt outforskat område och fortsatta 

studier behövs för att ytterligare kunna beskriva området. Utifrån resultatet från denna 

studie vore fortsatta studier som utforskar vilka fördelar det skulle innebära för 

sjuksköterskan att använda SBAR i jämförelse med att fortsätta använda sitt egna 

rapporteringssätt göras. Vidare forskning i form av en observationsstudie kombinerat med 

intervjuer skulle på ett tydligt sätt både skildra vad en rapport faktiskt innehöll samt vad 

samma sjuksköterskor anser innefattas i en idealrapport. Studier på hur studenter upplever 

teoretisk utbildning i överrapportering och vilka resultat denna undervisning kan ge är även 

det ett område som det behövs fortsatt forskning på. 

 

Blom och Westergren (2012) ger i sin studie exempel på hur en verksamhetsanpassad 

struktur för kirurg- och ortopedavdelningar kan se ut. Den modell som användes i studien 

var utformad av en arbetsgrupp bestående av tre sjuksköterskor, en klinisk adjunkt och en 

läkare. Arbetsgruppen hade arbetat fram sökord till SBAR:s rubriker utifrån de behov de 

såg. I samband med att modellen infördes skickades en informationsbroschyr ut till 

personalen för att tydliggöra. Resultatet av interventionen gav resultat på nöjdheten vad 
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gällde en fungerande struktur på innehållet och upplevelsen av ökad patientsäkerhet och 

skulle därför kunna vara en förebild för ortopedkliniken. 
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BILAGA I 

INTERVJUGUIDE 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av 

skiftbytesrapportering. 

Frågeställning 

– Vilka hinder respektive möjligheter ser sjuksköterskorna med överrapporteringen? 

– Hur upplever sjuksköterskorna användningen av rapportverktyg som t.ex. SBAR? 

 

Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 

Först skulle vi vilja veta lite mer om din bakgrund, skulle du vilja berätta lite om dig 

själv? 

Anteckna kön 

 Ålder 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Vilken tidigare arbetslivserfarenhet har du? 

 Hur länge har du arbetat på den här avdelningen och vilken typ av anställning? 

 Har du gått någon typ av vidareutbildning inom kommunikation, journalföring eller 

rapportering? 

 Vilka skift jobbar du? 

Överrapporterar du olika beroende på vilket skift du jobbar? 

 

Hur gör Du när du överrapporterar? 

o Förberedelser (t.ex. läser på om patienten innan) 

o Viktiga punkter att ta med  

o Andra faktorer att hänsyn till (känner pat. Sen tidigare, kunskap…) 

o Varför har du valt detta sätt att överrapportera, motivera! 

 

 Hur gör Du när du tar emot rapport? 
o Strukturerar informationen: antecknar efter SBAR? Beläggningslistan? 

Eget system? Minnet? 

o Finns möjlighet för frågor och funderingar? 

o Vad för information vill du få?  

o Är informationen relevant till patientens tillstånd.  

Berätta om hur en vanlig rapport går till! 

 Var sker rapporten?  

 Vilka deltar? 

 Är tid avsatt och är den tiden ni får tillräcklig? 

 Hur upplever du miljön under rapporten? (Buller, störningar?)  

o Hur anser du att tiden och miljön påverkar rapporten?  

 Hur ser din idealrapport ut? 

 



 

Struktur på rapporten 

 Har ni en gemensam mall för hur rapporten ska utföras? 

 Hur hjälper den här strukturen till?  

 Hur funkar ditt rapporteringssätt ihop med andra sjuksköterskors? 

o Hur hjälper den här strukturen till?  

Information 

 Vilken information tycker du att en rapport bör innehålla?  

 Hur säkerställer du att du har fått rätt information eller att motparten har förstått? 

 Händer det någon gång att du ger eller får för mycket, för lite eller irrelevant 

information? 

 Brukar du behöva komplettera den information du fått från rapporten? Hur? 

Regelbundet?  

o Hur kompletterar du den? 

o Regelbundet? 

o Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att komplettera? 

 Skiljer sig informationen i rapporten från den information som dokumenteras i 

TakeCare? 

 

Vad anser du kan vara hinder för att en rapport ska bli bra? Vad anser du vara det 

viktigaste för att en rapport ska bli bra? 

 

 Vilken roll tror du att erfarenhet och vidareutbildning spelar vid rapportering? 

o Hur har din egen förmåga att ge/ta emot rapport förändrats?  

 Hur tror du att innehållet i en muntlig respektive skriftlig rapport skiljer sig?  

 Vad anser du vara svårt vid rapportering? 

Vad gör du för att undvika dessa svårigheter? 

 Är det något som du tror skulle kunna bidra till en bättre rapport? 

o    Vad kan arbetsplatsen kan göra för att ge goda förutsättningar för 

rapportering? 

 

Vi har inga fler frågor. Har du något mer du vill berätta eller fråga om innan vi avslutar 

intervjun? 

 

Exempel på följdfrågor:  
o Skulle du kunna berätta mer om det?  

o Hur kände du då?  

o Har jag förstått dig rätt när du säger att…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA II 

Till sjuksköterskor på ortopedkliniken, XXXXX sjukhus. 

Förfrågan om deltagande i intervjuundersökning 
 

Vi heter Melody O’Halloran och Siri Halvarsson och är två sjuksköterskestudenter vid 

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

högskolepoäng.  Området som ska studeras berör skiftbytesrapport. Arbetet kommer att 

genomföras som ett klinikprojekt i samarbete med ortopedkliniken på xx Sjukhus. Vi är därför 

intresserade av att få genomföra intervjuer med dig som: 

 

Är legitimerad sjuksköterska verksam vid ortopedkliniken på XX sjukhus 

Regelbundet deltar i rapport vid skiftbyte 

 

Syftet för vårt arbete är att beskriva hur sjuksköterskor uppfattar överrapportering vid 

skiftbyte.  

Det finns viss forskning gjord på skiftbytesrapport, hur den kan struktureras och vad som kan 

hindra och underlätta rapporten, men materialet är inte särskilt stort. Vi är därför intresserade 

av att vidare undersöka vilka upplevelser sjuksköterskor i Sverige har av skiftbytesrapportering 

och hoppas att vår studie kan bidra med idéer på hur skiftbytesrapporteringen kan förbättras. 

 

Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer som vi beräknar ta ungefär 45 minuter. Frågorna 

som ställs kommer att vara av öppen karaktär då vi är intresserade av upplevelser och 

uppfattningar. Intervjun kommer att spelas in. Detta för att säkerställa att svaren är korrekt 

uppfattade. Vi vill helst genomföra intervjuerna under vecka 36 eller 37 men vi har även 

möjlighet att genomföra intervjuerna fram till vecka 43 om det inte är möjligt för dig att delta 

under dessa veckor.  

 

Du kommer muntligt innan intervjun börjar att informeras om syftet med studien och att du när 

som helst kan avbryta ditt deltagande. Den information som ges vid intervjuerna kommer att 

avidentifieras för att säkerställa din konfidentialitet och alla uppgifter som är personliga och 

kan kopplas till dig som deltagare kommer att förstöras när studien är sammanställd och 

godkänd. Du har möjlighet att få läsa det färdiga examensarbetet efter att det blivit godkänt 

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss över telefon eller e-post: 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Melody O’Halloran 

Melody.OHalloran@stud.shh.se 

Mobil: XXX-XXXXXXX 

Siri Halvarsson 

Siri.Halvarsson@stud.shh.se 

Mobil: XXX-XXXXXXX 

 

Sophiahemmet högskola 

 

Handledare: 

Gudrun Evén 

Telnr. XX-XXXXXXXXX 

mailto:Melody.OHalloran@stud.shh.se
mailto:Siri.Halvarsson@stud.shh.se


 

BILAGA III 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Titel  
”Sjuksköterskans upplevelse av överrapportering vid skiftbyte”.  

 

Problemområde  

 

Skiftbytesrapportering kan beskrivas som en muntlig och/eller skriftlig kommunikation 

som äger rum vid ett skiftbyte av sjuksköterskor och sker tre gånger per dag på de flesta 

sjukhus.  

 

Forskning om skiftbytesrapport är begränsad, speciellt i Sverige. Den forskning som finns 

indikerar ett behov av forskning inom området. Vi är därför intresserade av att vidare 

undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor i Sverige har av skiftbytesrapportering och 

hoppas att vår studie kan bidra med idéer på hur skiftbytesrapporteringen kan förbättras. 

 

Syfte 

Syftet för vårt arbete är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av skiftbytesrapportering.  

 

Metod  

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie.  Vi anser att det här 

passar vårt syfte som är att beskriva erfarenheter. En intervjuguide har utformats för att 

säkerställa att samma teman återkommer i intervjuerna och förbestämda förslag till 

följdfrågor kommer att användas. Samtidigt är frågorna öppna vilket leder till att 

intervjuerna kan ta olika riktning. 

Information om studien ges både skriftligt och muntligt i samband med intervjuerna.  

Deltagarna kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge någon 

anledning till detta. 

 

Dataanalys och konfidentialitet 

 

Efter varje utförd intervju kommer intervjuerna att transkriberas. De kommer att 

avidentifieras för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet och inspelningarna kommer att 

raderas efter transkriptionen. Intervjuerna kommer sedan att ordnas tematiskt för att 

strukturera informationen kunna svara på frågeställningarna. 

 


