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Sammanfattning    

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvård eller på akutmottagning 

rapporterar och tar emot rapport av patienter. Tidigare forskning har identifierat 

överrapportering som ett riskmoment för patientsäkerheten. Det är därför viktigt för 

patientsäkerheten och patientens fortsatta vård att det utförs på ett korrekt och strukturerat sätt. 

Rapportmallen SBAR är den rapportsturktur som Sveriges kommuner och landsting har enats 

om ska användas för att förbättra överrapportering och därmed förbättra patientsäkerheten.    

  

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av överrapportering ur sjuksköterskans perspektiv 

från ambulans till akutmottagning.  

 

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ enkätstudie med deskriptiv design och induktiv 

ansats. Datainsamling gjordes genom kvalitativa enkäter med respondenter från en 

akutmottagning och två ambulansstationer. Sammanlagt besvarades 32st enkäter som var 

utformande med öppna frågor för att besvara studiens syfte.   

 

Resultat: En övergripande kategori identifierades Överrapportering är personbunden och 

påverkas av arbetsmiljön och tre kategorier: sjuksköterskans upplevelse av struktur och 

innehåll– som visade brister och tillgångar i strukturen av rapporter och innehållet av den 

information som rapporteras. Attityd påverkar upplevelsen av överrapportering– speglar 

sjuksköterskans attityd och brist på respekt vid överrapportering.  Yttre faktorer och 

arbetsmiljö– beskriver hur arbetsmiljön påverkar överrapporteringen på grund av stort 

patientflöde och hög ljudnivå.   

  

Slutsats: Överrapportering mellan ambulans och akutmottagning upplevdes generellt 

upprätthålla god kvalitet. Studien visade att upplevelsen av överrapportering påverkades av 

förändrad struktur, nonchalant attityd och bristande arbetsmiljö.  

Respondenterna upplevde att det fanns förbättringspotential i överrapporteringen som vid ett 

genomförande av förbättringsarbete skulle kunna öka patientsäkerheten.   

Det är ett ständigt pågående arbete, för att få en djupare förståelse av upplevelsen av 

överrapportering krävs ytterligare kompletterande forskning.     

   

Nyckelord: Akutsjukvård, patientsäkerhet, SBAR, sjuksköterska, överrapportering.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Abstract   

Background: Nurses at the ambulance or emergency department provides and receives 

reporting of patients in their daily work. Previous research has identified clinical handovers as 

a risk for patient safety. It is therefore of great importance to patient safety and the patient's 

continued care that this is done in a correct and structured manner. The report template SBAR 

is the report template that Sweden's municipalities and county councils have agreed to be used 

to improve clinical handovers and thus improve patient safety. 

  

Aim: The aim was to describe the experience of clinical handovers from the nurse's perspective 

from ambulance to emergency department. 

 

Method: The study was conducted as a qualitative survey with descriptive design and inductive 

approach. Data collection was done through questionnaires with respondent from an emergency 

department and two ambulance stations. The questionnaires were designed with open questions 

to answer the study's purpose.   

 

Results: A maim category was identified clinical handover is person-bound and affected by the 

working environment and three categories: the nurse's experience of structure and content – 

which showed deficiencies and assets in the structure of reports and the content of the 

Information reported. Attitude affects the experience of overreporting – reflects the nurse's 

attitude and lack of respect when overreporting.  external factors and work environment – 

describes how the work environment affects the over-reporting due to large patient flow and 

high noise levels. 

 

Conclusion: Clinical handovers between ambulance and emergency department was 

generally observed to maintain good quality. The study showed that what influenced the 

experience of the Clinical handovers was the information transmitted, the structure of the 

report, the impact of the attitude on Clinical handovers and the shortcomings in the work 

environment where the report was conducted.  

Respondents perceived that there was improvement potential in the clinical handovers, which 

could increase patient safety in implementing improvement work.  

This is an ongoing work and in order to gain a deeper understanding of the experience of clinical 

handovers further studies are needed.   
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Inledning   
Rutiner för kommunikation vid överrapportering mellan två olika vårdenheter har visats vara 

bristfällig och innebar en risk för patientsäkerheten (Göransson, Lundberg, Ljungqvist, Ohlsson 

& Sandblom, 2016). Information som muntligt rapporterats från ambulans till traumateam fanns 

inte alltid dokumenterad i journal eller vice versa (Evans, Murray, Patrick, Fitzgerald, Smith, 

Andrianopoulos & Cameron, 2010). Hela 26% av information som stod i ambulansjournalen 

saknades eller förvrängdes i akutjournalen enligt (Murray, Crouch & AinsworthSmith, 2012).   

   

Bakgrund   

Specialistsjuksköterskan   

Sjuksköterskan som arbetar inom ambulanssjukvård bedömer patienter enligt ABCDE. 

Identifiera, behandla och åtgärda samt utvärdera eventuell effekt enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistexamen med inriktning 

mot ambulanssjukvård (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, [RAS] 2012). Om 

patienten inte bedöms kunna kvarstanna i hemmet transporteras den till en annan vårdenhet och 

information om patienten ska rapporteras kvalitetssäkert för att inte bryta mot 

patientsäkerhetslagen (SFS 2017:62).  Sjuksköterskan som arbetar på akutmottagningen tar 

emot flertalet rapporter, bland annat från ambulanspersonal. Enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017) ska akutsjuksköterskan bedriva patientsäker 

vård, kunna samarbeta och kommunicera med olika samhällsinstanser.   

  

Struktur, innehåll och ledarskap var nyckelkomponenterna för en säker överrapportering 

(Cowan, Brunero, Luo, Bilton & Lamont, 2017). Bristande kommunikation och hög 

arbetsbelastning var två faktorer som kunde bidra till en ökad risk för patientsäkerhet. (Källberg, 

Ehrenberg, Florin, Östergren, Göransson, 2017).   

     

Informationsöverföring   

En av de vanligaste orsakerna till händelser och tillbud inom vården beror på brister i 

kommunikation mellan vårdenheter eller vårdpersonal (SKL, 2018). Nationalencyklopedin 

(2018) definierar kommunikation som överföring av information mellan människor, djur, 

växter eller apparater.  Haney (1992) beskrev filter- och brusmodellen som innebär att sändaren 

skickar ut ett budskap/signal via en kanal, tillexempel via telefon eller e-post (teknisk art). 

Skickas budskapet/signalen ansikte mot ansikte är det sinnesorganen framförallt hörsel och syn 

som är kanal. Budskapet passerar brus och mottagarens filter. Brus, är påverkande faktorer som 

förändrar budskapet innan det ansluter till mottagaren. Exempel på filter är tidigare erfarenheter, 

förväntningar och kulturella skillnader som kan bidra till olika tolkningar av budskapet. Bost, 

Crilly, Paterson & Chaboyers (2012) studie påvisade faktorer som kompetens, erfarenhet, 

arbetsbörda, brist på aktivt lyssnande, avbrott i rapport och relation mellan sändare och 

mottagare stör  informationsöverföring mellan ambulans och akutmottagning. 

  

Bristande kommunikation kan äventyra patientsäkerheten (Rabøl, Lehmann, Østergaard, Bjørn, 

Lilja & Mogensen, 2010) och kan innebära brott mot patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

Kerr, Klim, Kelly och McCann (2016) som granskat journaler efter införande av standardiserad 

rapportmall, visade att mer information rapporteras vidare mellan enheterna. Flemming & 

Hübner (2013) resultat visade på att strukturerad rapport som tillexempel SBAR gav en bättre 

informationsöverföring.   
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SBAR   

Hälso-och sjukvården är en komplex verksamhet där viss information kan vara livsviktig. Ibland 

sker arbetet under tidspress och flera sjuksköterskor med olika specialistutbildning arbetar med 

samma patient vilket kräver tydlig, korrekt och fullständig kommunikation för att alla ska få en 

gemensam bild av situationen (SKL, 2018). SBAR är ett kommunikationsverktyg som Sveriges 

kommuner och landsting [SKL] har lanserat för sjukvården. SBAR står för situation, bakgrund, 

aktuellt och rekommendation. När avsändare har rapporterat enligt denna mallen ges möjlighet 

till motagren att ställa frågor och därefter avslutar mottagaren med en kvittering på 

informationen som uppfattats, ”closed loop” för att kontrollera att information har uppfattats 

korrekt. Mottagaren bekräftar om det stämmer överens (a.a).  

  

Ett enkelt verktyg att komma ihåg, kort och koncist. En kvalitetsförbättring i överrapportering 

resulterade, efter klinisk och teoretisk införande, i sin tur främjad patientsäkerhet. (Whittingham 

& Oldroyd, 2013). SBAR är ett beprövat verktyg för strukturell kommunikation och finns som 

modell för akuta situationer. Strukturerad kommunikation minskar riskerna för vårdrelaterade 

skador och bidar till ökad patientsäkerhet inom vården. (SKL, 2018). En god kommunikation 

är nyckeln vid vård i livets slutskede eller i kritiska situationer samt att använda sig av ett 

verktyg för hur information samlas in och rapporteras över till annan enhet. (Shannon, Long-

Sutehall & Coombs, 2011).  

   

Problemformulering   
Vanligaste orsaken till negativa händelser och tillbud för patient inom vården har visats vara 

bristande kommunikation. SBAR används för att strukturera kommunikation och minska 

risken för bortfall eller missuppfattning i överrapportering av patient. Eftersom 

överrapportering och kommunikation är en stor risk för patientsäkerheten valde vi att studera 

sjuksköterskans upplevelse av överrapportering från ambulans till akutmottagning. 

 

Syfte   
Syftet var att beskriva upplevelsen av överrapportering ur sjuksköterskans perspektiv från 

ambulans till akutmottagning.  

   

Metod  

Design   
Studien som genomfördes var en kvalitativ studie med deskriptiv design. Induktiv ansats valdes 

eftersom studien syftar till att undersöka upplevelsen hos respondenterna utan förutbestämda 

hypoteser (Polit & Beck, 2017). Studien genomfördes med kvalitativa enkäter och analyserades 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004).   

  

Urval  
Ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2017) användes i studien. Alla sjuksköterskor på en 

akutmottagning och alla sjuksköterskor på två ambulansstationer inom samma landsting i 

Mellansverige tillfrågades att delta i studien. Totalt tillfrågandes 90 sjuksköterskor varav 46 på 

akutmottagning respektive 44 på ambulansen. Arbetslivserfarenheten, specialistutbildning och 

kön varierade mellan respondenterna (se tabell 1). Inklusionskriterier för att delta i studien var 

att respondenterna skulle var sjuksköterska eller specialistsjuksköterska som arbetade på 
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tillfrågad akutmottagning respektive ambulansstation. Inga krav ställdes på arbetslivserfarenhet 

på respektive arbetsplats.   

  

 Tabell 1. Information om deltagare  

  N  Kvinnor  Män  
Antal deltagare  32  18  14  

Arbetslivserfarenhet 

som sjuksköterska  

(medelvärde)  

Sjuksköterska på  

Ambulansen  

<1-32 år  

 

(9,5 år)   

  

1-27 år  

 

(9,3 år)  

<1-32 år  

 

(10 år)  

13  

  

7  6  

Sjuksköterska på 

akutmottagningen  

19  11  8  

  

Datainsamling  
En kvalitativ enkätstudie genomfördes på utvalda ambulansstationer och akutmottagning. 

Enkäten var egensammansatt med frågor som besvarade studiens syfte. Frågorna 

konstruerades genom att allt som kunde ses som relevant för att besvara syftet skrevs ner, 

oberoende av frågornas kvalitet eller hur välformulerade de var. Utifrån den lista som 

framkom formulerades frågor som skulle besvara studiens syfte. Frågorna skulle vara öppna 

utan fasta svarsmöjligheter för att få uttömmande svar av respondenterna (se bilaga 1) 

(Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke 2016). Enkäten bestod av 14 frågor 

varav 4 var frågor om respondenternas bakgrund och 10 frågor om överrapportering. För att 

verifiera att frågornas följd och formulering inte skulle upplevas som ledande, testades 

enkäten på fyra sjuksköterskor med erfarenhet inom akut och ambulanssjukvård innan 

datainsamlingen påbörjades (Polit & Beck, 2017). Testenkäterna inkluderades inte i resultatet. 

Godkännande att genomföra studien inhämtades via e-post från verksamhetschef och 

avdelningschefer efter det att dessa mottagit informationsbrev om studien (se bilaga 2). Efter 

godkännande skickades informationsbrev ut till inkluderade respondenter via e-post till deras 

landstings e-postadress. Enkät lämnades ut till alla sjuksköterskor vid utvalda 

ambulansstationer och akutmottagning, totalt delades 90 enkäter ut. Enkäterna lämnades ut till 

inkluderade respondenter genom deras personliga postfack på arbetsplatserna med 

individuella svarskuvert samt en gemensam insamling mapp för besvarade enkäter. 

Respondenterna fick tre veckor på sig att besvara enkäterna. En påminnelse skickades ut via 

e-post till samtliga inkluderade respondenter när det återstod en vecka av svarstiden. 

 

Analys  
En kvalitativ innehållsanalys valdes utifrån studiens syfte och svaren analyserades med en 

induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys är applicerbar på olika typer av texter och abstraktion 

och tolkning kan ske på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2012). Fokus vid en kvalitativ 

innehållsanalys var att beskriva variationer i texter genom att identifiera skillnader och likheter 

i svaren. Dessa skillnader och likheter kan beskrivas på olika tolkningsnivåer. I texterna finns 

ett manifest innehåll och ofta ett latent budskap (a.a). Det manifesta innehållet är det mer 

uppenbara innehållet och uttrycks i form av kategorier på en beskrivande nivå. Analysen som 
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genomfördes var en manifest analys och resultatet grundar sig i vad sjuksköterskorna har skrivit 

(Graneheim & Lundman, 2004).   

Varje enkät behandlades som en analysenhet. Materialet genomlästes upprepade gånger för att 

få en helhetsbild. Därefter reflekterade författarna över innehållets helhet gemensamt innan 

analysprocessen påbörjades. Första steget i analysprocessen var att identifiera och plocka ut 

meningsbärande enheter som besvarade studiens syfte. I andra steget kondenserades de 

meningsbärande enheterna för att, utan att viktig information förvränges eller försvann, fånga 

kärnan. I tredje steget kodades de meningsbärande enheterna. För att tolka innebörden av 

materialet på liknande sätt kodades alla meningsbärande enheter gemensamt (se tabell 2). 

Därefter i det fjärde steget jämfördes koderna för att identifiera skillnader och likheter och 

sorterades in i underkategorier. I det femte steget skapades kategorier utifrån underkategorierna. 

Övergripande kategorin ”överrapportering är personbunden och påverkas av arbetsmiljön” 

identifierades utifrån kategorierna (se tabell 3) (Graneheim & Lundman, 2004).  Tabell 2. 

Översikt av Analysprocess   

Meningsenheter  Kondensering  Kod  

Generellt bra kvalitet på rapporter, ofta 

långa och utdragna rapporter med 

mycket information om patienten som 

inte är relevant för vårdtillfället eller 

viktig information uteblir. 

Generellt är 

överrapporteringen bra. För 

mycket och inte relevant 

information rapporteras.   

Information som 

överförs  

Har fått utbildning i SBAR och ofta är 

strukturen i rapporten enligt SBAR, 

ibland hamnar informationen i fel 

ordning eller under fel bokstav, saknar 

closed loop.   

Fått utbildning i SBAR och 

upplever SBAR inte 

efterföljs korrekt.   

Struktur och 

rapportmall  

dålig disciplin hos de runt omkring, 

läkare, annan personal eller anhöriga 

avbryter rapporten, ibland flera gånger.  

Samtal kan tas emot mitt i rapport.   

Rapporter avbryts av 

omgivande personer och 

telefonsamtal. 

Avbrott i 

överrapporteringen  

Bemötandet vid rapport varierar 

beroende på person, vissa är nonchalanta 

vid överrapportering av icke akut sjuk 

patient. Ibland väldigt stressat och 

upplever att det inte lyssnas på 

rapporten.   

Attityden vid 

överrapportering är 

personbunden, inte ovanligt 

att rapport möts med 

nonchalans och ointresse.  

Attityd vid 

överrapportering  

Arbetsmiljön är väldigt stökig, hög 

ljudnivå med larm som plingar. Vid stort 

patientflöde på akutmottagningen är det 

patienter och anhöriga överallt. Inget 

utrymme där överrapportering kan ske 

ostört utan sker på 

sjuksköterskeexpedition där övrig 

personal arbetar.  

Arbetsmiljön försvårar 

överrapportering. 

Högljudnivå,  

bristande lokaler och 

stort patientflöde.  

Störande 

arbetsmiljö  
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Etiska överväganden  
Studien grundar sig på Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande forskningsetiska krav som 

är informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Studien 

anses inte behöva genomgå etisk prövning enligt lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Studien var godkänd av verksamhetschef för ambulanssjukvård och 

akutmottagning samt avdelningschefer tillfrågades och godkände muntligt och skriftligt innan 

inkluderade respondenter tillfrågades. Respondenter informerades om att studien var frivillig, 

konfidentiell, och att deltagarna närsomhelst under studien kunde välja att avbryta sitt 

deltagande utan att behöva uppge anledning. Insamlat material användes endast i 

forskningsändamål och förstörs efter magisteruppsatsen godkänts.   

  

Resultat   
Analysen av enkäterna resulterade i en övergripande kategori Överrapporteringen är 

personbunden och påverkas av arbetsmiljön som växte fram ur tre kategorier; sjuksköterskans 

upplevelse av struktur och innehåll, attityd påverkar upplevelsen av överrapportering, yttre 

faktorer och arbetsmiljö.    

 

Tabell 3. Översikt av underkategori, kategori och övergripande kategori.  

Underkategori  Kategori  

  

Övergripande Kategori  

Informationen vid 

överrapportering  

  

Sjuksköterskans upplevelse av 

överrapporteringens struktur 

och innehåll  

  

  

  

  

  

Överrapporteringen är 

personbunden och påverkas av  

arbetsmiljön   

  

  

Upplevelsen av 

överrapporteringens 

struktur och SBAR   

Bemötande vid 

överrapportering   

  

Attityd påverkar upplevelsen 

av överrapportering   Bristande respekt för 

överrapportering  

Stress och stort patientflöde    

Yttre faktorer och arbetsmiljö   Lokaler  

Hög ljudnivå, larm och 

övrigt brus   

  

Sjuksköterskans upplevelse av överrapporteringens struktur och innehåll  

Information vid överrapportering  

Enligt studies resultat var upplevelsen hos respondenterna att överrapporteringen generellt 

upprätthöll god kvalitet. En av respondenterna från ambulansen beskrev:  

  

”Rapport prioriteras, både mottagare och givare av rapporten är fokuserade samt tydlig 

struktur enlig SBAR”.   
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Trots att den generella upplevelsen av överrapportering var god ansåg respondenterna att det 

fanns återkommande brister i struktur och innehåll. Informationen i rapporterna var mycket 

varierande, allt från korta rapporter med otillräcklig information till alldeles för långa rapporter 

med mycket information som inte var relevant för vårdtillfället. Vid mottagande av kort rapport 

upplevde några respondenter från akutmottagningen att övrig viktig information kunde 

återfinnas i den skrivna ambulansjournalen eller i patientens sjukhusjournal. Patientens 

bakgrundsinformation upplevdes ta för stort utrymme i överrapporteringen och respondenterna 

poängterade att det aktuella tillståndet borde vara det primära fokuset vid akut sjukdom. Det 

var framförallt respondenter från akutmottagningen som efterlyste korta och koncisa rapporter:  

  

”Ibland långsamma och för utförliga rapporter”   

  

Information som ofta saknades var socialinformation om patienten, tillexempel boende, 

anhöriga och kontaktvägar till kommunala insatser. En respondent från akutmottagningen 

beskrev:   

  

” Ibland kan jag sakna t ex. nummer till hemtjänst eller distriktsköterska, svårt att skicka hem 

patienter från akuten”.    

  

En respondent från ambulansen beskrev en annan upplevelse, att patientens sociala situation 

förbisågs under rapporteringen trots att den informationen kunde vara viktig för att förstå 

helheten.   

   
Upplevelsen av överrapporterings struktur och SBAR  
Majoriteten av respondenterna angav att de fått utbildning i SBAR som överrapporteringsmall 

via landstinget eller grundutbildning till sjuksköterska. Respondenterna ansåg att SBAR var den 

rapportmall som användes kliniskt inom verksamheten. Sedan införande av SBAR hade ingen 

ytterligare information eller utbildningstillfälle erbjudits. Några få respondenter saknade 

utbildning i strukturerad rapportering enligt SBAR. 

Återkommande brister i strukturen SBAR upplevdes av respondenterna. Informationen kom i 

fel ordning eller uteblev. En respondent från ambulansen beskrev att bokstaven A (aktuellt) och 

B (bakgrund) ofta blandades ihop. Bokstaven R (rekommendation) utelämnades i flera 

rapporter. En respondent från akutmottagningen upplevde att strukturen i  

överapporteringsmallen ofta förändrades:  

  

 ”ofta ordningen BSAR.”  

 

En respondent från akutmottagningen som hade utbildning inom SBAR beskrev att mer 

utbildning behövs för att påminna om vilken information som ska ingå och i vilken ordning 

innehållet ska rapporteras.   

Respondenterna beskrev återkommande att de upplevde att den skrivna ambulansjournalen höll 

en bättre struktur enligt SBAR än den muntliga rapporten. De flesta ambulansjournaler var 

strukturerade enligt SBAR och informationen återfanns oftast under rätt bokstav. En respondent 

från akutmottagningen reflekterade över att detta kunde bero på att rapporten sällan kunde 

genomföras ostört och att ambulanspersonalen som rapporterade tappade den röda tråden på 

grund av avbrotten.  
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Både respondenter från akutmottagning och ambulans upplevde att de saknade ”closed loop” i 

rapporterna. Flertalet respondenter från ambulansen beskrev upplevelsen av att att ”closed 

loop” inte existerade i överrapporteringen. Detta bidrog till att respondenterna från ambulansen 

upplevde att det var svårt att veta om all information hade uppfattats. flera respondenter från 

akutmottagningen efterlyste förbättringar för överrapportering och det mest frekvent 

återkommande förslaget var rutiner för bekräftelse av rapport:  

  

”Rutin att rapport måste återberättas/bekräftas av mottagande sjuksköterska på akuten”   

 

Enligt respondenterna användes andra rapportmallar vid till exempel trauma eller kritiska 

patienter. De exempel som togs upp var, rapport på akutrum och rapporten följde ABCDE. 

SBAR blev sekundärt på grund av bristande anamnes och fler akuta åkommor. En annan 

rapportmall som en sjuksköterska från ambulansen använde vid trauma är MIST – Mechanism 

– injury – Signs/symtoms – Treatment.   

Vid överrapportering på ett akutrum upplevde respondenterna från både ambulans och 

akutmottagning att strukturen och information enligt SBAR efterföljdes bättre.    

  

Attityd påverkar upplevelsen av överrapportering  

Bemötande vid överrapportering   
En del respondenter från akutmottagningen upplevde att kvalitén på rapport kunde påverkas av 

individens attityd. Respondenter från ambulansen beskrev också att attityden hos mottagande 

sjuksköterska varierad och kunde påverka upplevelsen av rapporten. Generellt från både 

akutmottagning och ambulans ansågs vissa vara mer eller mindre nonchalanta. En respondent 

från ambulansen beskrev att mottagandet av mindre akut sjuka patienter bemöttes mer 

nonchalant, medan flera respondenter från ambulansen upplevde bra mottagande av rapport. 

Det negativa mottagandet beskrevs av respondenterna som ett resultat av hög arbetsbelastning 

på akutmottagningen. En respondent från ambulansen upplevde att bemötandet hos mottagande 

sjuksköterska påverkade hens rapport.   

  

”Ibland när det är väldigt rörigt på akuten och personalen är ofokuserad, kan det lätt bli att 

jag inte får sagt allt jag hade tänkt säga före jag gav rapporten”  

  

Bristande respekt för överrapportering  
Respondenter från akutmottagning och ambulans beskrev upplevelsen av bristande respekt och 

disciplin vid överrapportering. Rapporten avbröts ständigt, det kunde vara läkare som ville ge 

ordination, andra kollegor som ställde frågor, patient eller anhöriga som påkallat 

uppmärksamhet. Mottagande sjuksköterska kunde avbryta rapporten genom att svara i telefon 

under överrapportering. Majoriteten av respondenterna upplevde att detta kunde hända flera 

gånger under en och samma rapport.   

  

”ofta dålig disciplin från läkare eller andra sjuksköterskor som avbryter när jag rapporterar”  

  

Respondenter från ambulansen upplevde att de fick vänta länge innan en sjuksköterska på 

akutmottagningen valde att ta emot rapport. Även om de väntat länge avbröts rapporten av andra 

uppdrag som mottagande sjuksköterska tog emot under tiden.   

En respondent från akutmottagningen beskrev en annan upplevelse, att ambulanspersonalen inte 

visade respekt genom att börja rapportera utan att hen var redo och gett bekräftelse på att hen 

lyssnade och var mottaglig för rapport. Hen efterlyste mer hänsyn till varandras arbetssituation.   
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”Många stressar på rapporten trots att de ser att man är upptagen med att skriva journal eller 

annat. Mindre stressande och mera hänsyn till att mottagaren av rapporten är redo för den.”    

  

Yttre faktorer och arbetsmiljö   

Stress och högt patientflöde   
Samtliga respondenter var eniga om att den stressiga arbetsmiljön och det stundtals höga 

patientflödet på akutmottagningen påverkade överrapporteringen negativt. Respondenter från 

ambulansen upplevde att sjuksköterskorna på akutmottagningen inte hade tid för att ta emot 

rapport. Respondenterna på akutmottagningen bekräftade upplevelsen att det var svårt att ta 

emot rapport på ett önskvärt sätt vid stort patienten flöde och det var stor skillnad i att ta emot 

Rapport vid hög/låg arbetsbelastning. 

  

”ambulanspersonalen vill ge en bra rapport och jag känner stress över att inte hinna ta emot 

den på ett bra sätt. Då jag samtidigt har flera andra uppdrag som väntar”.   

 

Respondenter från akutmottagning beskrev skillnaden i att ta emot patient vid hög/låg 

arbetsbelastning. Det upplevdes svårare för sjuksköterskorna på akutmottagningen att ta in 

viktig information från rapporten vid hög belastning. Sjuksköterskan har många bollar i luften 

samtidigt och därför svårt att ta till sig all information som rapporteras. Vid mindre belastning 

på akutmottagningen upplevde respondenterna att patientsäker överrapportering kunde 

genomföras.   

  

”svårt att koncentrera sig och lyssna på ambulansrapporten, när man har många uppgifter som 

väntar”  

  

Lokaler   
Lokalerna som respondenterna rapporterade i var inte optimala för möjlighet till god rapport, 

de var små och det var personalexpeditioner. Respondenterna förklarade att skjutdörren ofta 

stängdes men på grund av mycket spring och tunna väggarna var det lyhört ut till patienterna. 

Sekretess upplevdes ändå kunna hanteras trots brister i miljön. En respondent från ambulansen 

beskrev att det var lugnare att rapportera på akutrum medan det var svårare att skapa en ostörd 

rapport för de patienter som inte rapporterades på ett akutrum. De andra patienterna som inte 

rapporterades på en akutrum, rapporterades på en sjuksköterske-expedition där både 

undersköterskor, sjuksköterskor och läkare dokumenterade och kommunicerade med varandra.   

  

Respondenterna önskade möjlighet att ta emot överrapportering i stängda och tysta utrymmen. 

Samtidigt som de påtalade svårigheten att lämna sjuksköterskeexpeditionen om det inte fanns 

en kollega som hade uppsikt över patienterna. En respondent från ambulansen föreslog att 

rapporten kunde genomföras vid patienten:   

  

”Ge rapporten inne på rummet med patienten om det är möjligt med stängd dörr och en skylt 

bredvid: Rapport pågår – stör ej”.   

  

Hög ljudnivå, larm och annat brus  
Hög ljudnivå i samband med överrapportering påtalades av alla respondenter. Höga ljudnivåer 

utvecklades när flera personer vistades i samma rum som respondenterna rapporterade i. En 
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respondent från akutmottagningen beskrev att det kunde vara upp till 10 personer i samma 

rum som en rapport genomfördes parallellt.  

 

”sällan som rapport kan ges ostört pga. Mycket folk i rummet där rapport ges. Ibland otroligt 

hög ljudnivå speciellt på medicinexpeditionen med hjärtövervakning”. 

 

Respondenten ovan beskriver också den höga ljudnivån av larm från hjärtövervakning. Andra 

larm som beskrevs påverka ljudnivån var EKG-larm från ambulans och larm från 

undersökningsrum. Annat störande brus kunde vara telefoner som ringde, dörrar som 

öppnades och stängdes samt annan övrig kommunikation runt omkring. En respondent från 

akuten uttryckte sig:  

  

”ljudnivån är katastrofal, mycket pling från övervakningar och telefon som samtidigt ringer. 

Kollegor pratar med varandra eller patienten i bakgrunden”.    

  

Metoddiskussion   

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av överrapportering och för att 

besvara syftet valdes att genomföra en kvalitativ studie. En kvalitativ metod är den mest 

lämpade för att beskriva personers upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2017). Kvalitativa enkäter användes för att genomföra datainsamling. Enligt Polit & Beck 

(2017) kan all typ av data samlas in genom enkätstudier, även kvalitativ. Kvalitativa intervjuer 

valdes bort eftersom författarna ansåg det svårt att få möjlighet att genomföra intervjuer med 

respondenterna på grund av deras arbetstider och för att kunna inkludera ett större antal 

respondenter. En annan orsak till att kvalitativa intervjuer valdes bort var att författarnas 

förförståelse inom det valda studieområdet innebar en risk för intervjubias. Detta skulle kunna 

innebära att intervjuaren färgar och tolkar svaren utifrån den egna förförståelsen (Polit & Beck, 

2017).   

Respondenter till studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Vid användning av ett 

bekvämlighetsurval kan ett större antal respondenter behövas för att insamlad data ska betraktas 

som tillförlitlig eftersom respondenterna inte alltid är de med nyttigast information för studien 

enligt Polit & Beck (2017). Vilket ansågs ytterligare vara ett skäl som motiverade valet av 

kvalitativa enkäter som bidrog till ett större antal respondenter. Studiens inklusionskriterier 

gjorde att respondenterna hade nyttig information som besvarade studiens syfte. Författarna 

valde att inkludera två ambulansstationer var för att inkludera ett jämlikt antal respondenter från 

både akutmottagning och ambulans. Hos respondenternas i studien sågs stor spridning gällande 

arbetslivserfarenhet, kön och utbildning. Trovärdigheten ökar vid en bred variation i bakgrund 

hos respondenterna (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2017).   

Pilotenkäter delades ut till fyra sjuksköterskor inom akut-och ambulanssjukvård innan studiens 

start, för att säkerställa att enkäten besvarade studiens syfte. Pilotenkäterna som gjordes bidrog 

inte till några ändringar i formulering eller frågeföljden i de enkäter som användes i studien. 

Det delades ut 90 enkäter varav 32 besvarades Av de insamlade 32 enkäterna sågs inget bortfall 

utan alla frågor var besvarade av alla respondenter. För en eventuell ökad svarsfrevenkens 

skulle fler påminnelser via epost skickats ut alternativt haft en längre svarsperiod. Ett annat 

alternativ kunde varit påminnelser och information på arbetsplatserna i form av 

informationsbrev uppsatta i anslutning till enkäter/tavla med information till medarbetare. Det 

skulle eventuellt bidragit till en högre svarsfrekvens eftersom alla medarbetare inte bevakar sin 

arbetsplats e-post regelbundet. En annan anledning till låg svarsfrekvens är att enkäter delades 



10   

   

ut till alla sjuksköterskor på utvalda arbetsplatser och vissa som erhöll en enkät var 

föräldralediga, sjukskrivna eller hade en deltidstjänst.   

Den analysmetod som användes var kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman 

(2004). Det är en beprövad analys för kvalitativa texter. Alla analysenheter det vill säga enkäter 

analyserades och lästes av författarna gemensamt, vilket enligt Graneheim och Lundman (2012) 

minskar risken för att författaren lägger några subjektiva åsikter i analysen och reflekterade 

även kring den egna förförståelsen.   

Inga egna erfarenheter eller värderingar får påverka resultaten och författaren måste behålla en 

neutral inställning till resultatet (Olsson & Sörensen, 2011).   

I vissa fall besvarade respondenterna frågorna med att rada upp olika faktorer eller egenskaper 

som de upplevde vid överrapportering, det bidrog till djupare latent analys inte kunde 

genomföras på ett önskvärt sätt. Det innebär en begränsning i valet av datainsamlingsmetod, 

respondenterna är begränsade till de frågor som finns i enkäten. För att kunna analysera djupare 

och få en ökad förståelse av sjuksköterskans upplevelse av överrapportering anser författarna 

att en intervjustudie hade gett ett resultat med högre abstraktionsnivå och resultatet hade kunnat 

tolkas på en manifest och latent tolkningsnivå.  

Respondenterna fick genom informationsbrevet information om de forskningsetiska aspekterna. 

De informerades om att deltagande var frivilligt och genom att besvara enkäten lämnade de 

samtyckte till att delta. Studien var konfidentiell och det insamlade materialet skulle endast 

hanteras av författarna och användes för att besvara studiens ändamål. Studiens 

forskningsetiska aspekter baserades på de fyra forskningsetiska kraven från vetenskapsrådet 

(2012) och författarna kontrollerade att studien inte stod i konflikt med de mänskliga 

rättigheterna (Regeringskansliet, 2011). Alla respondenter behandlades enligt FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter utifrån deras lika värde och rättigheter, deras rätt till 

självbestämmande och yttrandefrihet (Regeringskansliet, 2011).  

Trovärdigheten av studien bedöms utifrån gilitghet, tillförlitlighet och överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Giltigheten bedöms utifrån respondenterna som i denna studie 

ansågs besitta relevant erfarenhet och nyttig information för att besvara studiens syfte. 

Författarna upplevde att tillräckligt data fanns för att täcka betydande variationer och att 

deltagarna hade bred variation gällande bakgrund. Tillförlitlighet stärks eftersom alla steg i 

dataanalysen gjordes gemensamt och la stort fokus att analysera resultatet med en neutral 

inställning till sin förförståelse. Metod, design, urval, datainsamling och analys är noggrant 

beskriven i metoden vilket bidrar till en tillförlitlig överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004).   

Resultatdiskussion.   

Sammanfattning av resultatet  

Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av överrapportering ur sjuksköterskans perspektiv 

från ambulans till akutmottagning.   

Huvudresultatet i studien var att upplevelsen av överrapportering mellan ambulans och 

akutmottagning generellt upprätthöll god kvalitet. Tre stycken kategorier som påverkade 

överrapporteringen mellan ambulans och akutmottagning identifierades. Resultatet påvisar 

brister i överrapporteringens struktur och innehåll, ordningen på informationen förflyttades eller 

uteblev trots att det fanns en tydlig struktur för var informationen ska placeras. Innehållet kunde 
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variera från knapphändig information till mycket och inte relevant information för vårdtillfället. 

Social information poängterades som viktig.  

Överrapporteringen påverkades av attityd till rapport. Bemötandet hos mottagare och givare 

kunde påverka upplevelsen av rapport samt bristande respekt för överrapportering. 

Respondenterna var tydligt överens om brister i arbetsmiljö som till exempel hög 

arbetsbelastning, stress, bristfälliga lokaler, hög ljudnivå på grund av olika sorters brus. 

Respondenterna upplevde att det minskade möjligheten för patientsäker överrapportering.  

  

Sjuksköterskans upplevelser av överrapporteringens struktur och innehåll  

Trots att respondenterna från både ambulans och akutmottagning generellt upplevde en god 

kvalitet på överrapporteringen fanns det brister i vad och hur mycket information som 

rapporterades. Napagal et al. (2013) menade att förbättrad kommunikation och teamwork 

minskade informationsbortfall efter införing av standardiserad rapportmall.   

(Agincourt-Canning, Kissoon, Singal & Pitfield, 2010) diskuterade SBAR som ett säkert 

verktyg för att överföra information, om träning på rapportmallen utförs genom 

simuleringsövningar. För ett effektivt ”lagarbete” krävdes kommunikation av bra kvalitet vid 

vård av patienter (a.a).   

Patientsäkerheten ökar vid minskat informationsbortfall och därför anser författarna att det 

skulle vara till stor nytta att utveckla kommunikation och teamwork mellan ambulans och 

akutmottagning.   

 

Flemming el al. (2013); Marshall, Harrison & Flanagan (2009) visade på att strukturerad rapport 

som SBAR genererade en säkrare rapport. Whittingham & Oldroyd (2013) diskuterade SBAR 

som ett enkelt verktyg att komma ihåg, kort och koncist och kunde främja patientsäkerheten. 

Studiens resultat påvisade att det fanns risker med verktyget trots enkel struktur. Till exempel 

att rapportmallens struktur förändrades och relevant information framkom inte.   

Bekräftelse av rapport ”closed loop” förekom sällan enligt respondenterna från ambulansen. 

Majoriteten hade fått utbildning/information om SBAR och visste att den ingick i 

rapportmallen. Enligt respondenterna i denna studie fungerade rapporten bättre när patienten 

lämnades över i ett akutrum. Ambulanspersonal rapporterade ostört medans mottagande team 

lyssnade tills rapporten var klar. Ibland återkopplade mottagande team med ”closed loop”.   

(Spooner, Chaboyer, Corley, Hammond & Fraser, 2013) identifierade också brister i ”read 

back” dvs ”closed loop”, vid skiftbyte av intensivvårdspatienter. Författarna ser likheter i 

överrapportering av patient mellan ambulans och akutmottagning. Intressant att det inte 

fungerade på en intensivvårdsavdelning.  Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning kan 

initialt blivit transporterade av ambulans till sjukhus och rapporterats över i ett akutrum.  studies 

resultat påvisar en bättre överrapportering när patienten är svårt akut sjuk jämfört med mindre 

akut sjuk patient.  

  

Liten kontinuitet i utbildning av SBAR anser författarna vara logisk förklaring till försämrad 

rapport. Utbildning ger mer kompetens och större förståelse för vad som är viktigt och relevant 

att rapportera. Författarna tror, som Agincourt-Canning et al. (2010) beskrivit i sin studie, att 

kontinuerlig utbildning i form av simuleringsövningar kan bidra till ökad förståelse för vad som 

var viktig och relevant information och inte bara för att träna på att följa strukturen och få in 

vana och rutin. Bost et al. (2012) påvisar komplexiteten i överlämnandet och att utbildning samt 

erfarenheter påverkar rapportering av patient.  
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Attityd kan påverka upplevelsen av rapport  
Bost et al. (2012) identifierade precis som denna studie en skillnad i rapportering av akut och 

icke akut patient. Alla patienter ska behandlas lika, bristande kommunikation ökar risk för brott 

mot patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Vi ser stor förändringspotential i ett 

förbättringsarbete för säker rapport oavsett hur akut sjuk patienten är. Genom att öka respekt 

för alla rapporter och alltid rapportera enligt rapportmall, på akut och icke akut sjuk patient 

tränas sjuksköterskan i struktur och innehåll vilket leder till kontinuitet och rutin.  

Avbrott i rapport på grund av hög ljudnivå eller bristande respekt, ökade risken för att tappa den 

röda tråden som i sin tur påverkar informationsöverföringen och risken för informationsbortfall 

eller missuppfattning. Bost et al. (2012) ansåg också att avbrott i rapporteringen bidrar till 

bristande informationsöverföring.   

  

Klim et al. (2013) anser att profession och respekt bidrar till en effektiv rapport. 

AgincourtCanning et al. (2010) menar att kommunikation är en process i en person som 

påverkas av inre faktorer som personlighet och kultur, samt yttre faktorer som val av yrke och 

olika hierarkier. Carroll el al. (2012) beskriver skillnaden i förväntningar på rapport hos 

mottagare samt svårigheten att mötas. Upplevelsen av rapporten kan formas och bero på många 

olika aspekter vilket ger författarna en större förståelse i varför flera respondenter upplevde 

varierande attityd och att det ansågs vara personbundet hur rapporten lämnades över av givare 

och hur den togs emot av mottagare.  

Det är stor skillnad på budskap och tolkning av budskap (Nilsson & Waldemarsson, 2016). 

Genom att bekräfta med ”closed loop” finns möjlighet till att korrigera eventuell 

missuppfattning, egen tolkning och det gynnar patientsäker vård. 

  

Shannon och Weaver (1949) beskriver begreppet kommunikation med en 

kommunikationsmodell som beskriver hur sändare skickar ut ett budskap/signal via en kanal, 

till en mottagare som tar emot budskapet/signalen. Haney (1992) beskriver filter- och 

brusmodellen  att kanalen är budskapets transportväg,  Budskapet/signalen kan påverkas av brus 

eller störning i kanalen som tillexempel avbrott i rapport, hög ljudnivå eller bristande lokaler 

som studiens resultat påvisar. Brus/störning kan vara orsak till informationsbortfall eller 

förändring av budskap/signal. Filtret är tidigare erfarenheter, förväntningar och kulturella 

skillnader mellan sändare och mottagare (a.a).  

Studiens resultat påvisade fysiskt och psykologiskt brus som påverkade upplevelsen av 

kommunikationen och samspelet vid överrapportering mellan ambulans och akutmottagning. 

Fysiskt brus kan vara hög ljudnivå, svår hörbarhet via teknisk utrustning eller avbrott i rapport. 

Psykologiskt brus innefattar tidigare fördomar och psykologiska försvar (Nilsson & 

Waldemarsson). Carroll et al. (2012) beskrev sändarens och mottagarens olika erfarenheter som 

orsak till varför det var svårt att förbättra överrapportering och införandet av standardiserad 

rapportmall.  

  

Yttre faktorer och arbetsmiljö  
Studiens resultat stämmer bra överens med tidigare vetenskap och kommunikationsmodellen 

som Shannon och Weaver (1949) beskriver. Källberg et al. (2017) ansåg att det fanns flera saker 

som kunde orsaka en risk för patientsäkerhet på akutvårdsavdelning. Desto fler saker som 

identifierades desto högre patientsäkerhetsrisk. Bristande kommunikation och arbetsmiljö var 

två orsaker som bidrog till en högre risk för patientsäkerheten. (Wood, Crouch, Rowland, & 

Pope, 2015) ansåg att stökig/högljudd arbetsmiljö samt tids- och resursbrist försvårade 

rapporten. Även Klim et al. (2013) beskrev vikten av en lämplig miljö under rapport. Författarna 

ser stor förändringspotential inom arbetsmiljö för en bättre överrapportering.  
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Oavsett om patientflödet är högt eller lågt på akutmottagningen gäller patientsäkerhetslagen. 

Respondenter från både ambulans och akutmottagning i studien såg ett mönster i sämre kvalitet 

på rapport och mottagandet av rapport vid hög arbetsbelastning. Källberg et al. (2017) 

identifierade också hög arbetsbelastning som en komponent till ökad risk mot 

patientsäkerheten.  

  

Författarna i denna studie ser det som intressant att deltagarna var övergripande eniga om att 

rapporteringen generellt vad god, samtidigt som dem tydligt och specifikt förklarade olika 

brister inom struktur och innehåll av rapport, attityd till rapport och arbetsmiljö. Är de brister 

som respondenterna tagit upp inte tillräckligt omfattande eftersom det inte påverkat den 

generella upplevelsen?    

Cowan et al. (2017) visade att Struktur, innehåll och ledarskap är nyckelkomponenterna för 

säker överrapportering.   

Studiens resultat visade att nyckelkomponenterna för upplevelsen av överrapportering var 

struktur, innehåll, attityd, Yttrefaktorer och arbetsmiljö.   

Författarna anser att ledarskapet, det vill säga arbetsgivaren, har ansvar för att det finns respekt 

för varandra, att rutiner finns och tydliga förväntningar av anställdas attityd. Det bidrar till god 

arbetsmiljö och främjar patientsäker överrapportering.   

 

Sjukvården har utvecklats med mer specialistvård och fler professioner vilket ökar nivån på 

expertis samtidigt som det hotar helhetssynen på patienten och övergripande bedömningar. 

(Nordquist, Sundberg & Johansson, 2011).  

Det är viktigt för varje professionsorganisation att professionen uppfyller värderings- och 

attitydmässiga normer utåt, mot samhället. Negativ publicitet eller misslyckande i sitt uppdrag 

är ett direkt hot mot professionens självständiga ställning. (a.a) Ambulanssjuksköterskan ska 

enlig kompetensbeskrivningen tillämpa ett förhållningsätt som främjar professionens 

anseende och samhällets tillit, (RAS, 2012) 

Etik, moral och kommunikation är viktiga delar inom professionens identitet (Sullivan, 2005) 

och viktiga delar i kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskan. (RAS, 2012) 

  

(Sullivan, 2005) beskrev att varje professionsutövare inte verkar för egen vinning utan för 

något större och viktigare. Grunden för professionens identitet och existens är förhållandet 

mellan professionen och dess samhällsfunktion. Det sociala kontraktet innebär att samhällets 

förväntningar ska balanseras med professionens uppdrag/skicklighet (a.a). Författarna 

upplever ofta att det sociala kontraktet brister då samhällets förväntningar på ambulans och 

akutmottagning är högre än vad som kan erbjudas och att de två olika professionerna inte har 

möjlighet att utföra sitt uppdrag fullt ut. Några av orsakerna till varför ambulanssjuksköterska 

och akutsjuksköterska inte kan utföra sitt uppdrag kan kopplas till studiens resultat. Ökat 

behov av utbildning, tydligare rutiner för överrapportering, förbättra arbetsmiljö och minska 

störande brus. 

 

Slutsats    

Studien om sjuksköterskans upplevelse av överrapportering mellan ambulans och 

akutmottagning gav en inblick i vad som påverkar informationsöverföringen och vad som bidar 

till att rapporten inte följer struktur, irrelevant innehåll eller avsaknad av viktig information, 

samt vilka risker det medföljer. Hur attityd och respekt till överrapportering påverkar 

upplevelsen. Vilka yttre faktorer som till exempel stress, hög ljudnivå och högt patientantal 

samt bristfälliga lokaler kan påverka upplevelsen av rapporten.  
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Resultatet visar att respondenterna upplever att det finns förbättringspotential i överrapportering 

som vid ett genomförande av förbättringsarbete skulle kunna öka patientsäkerheten. Förslag 

som mer utbildning i överrapportering och SBAR, tydliga rutiner för överrapportering och att 

överrapportering av alla typer av patienter ska bemötas med respekt, oavsett akut- eller icke 

akut sjuk. Förbättrad arbetsmiljö med tysta platser där överrapporteringen inte avbryts eller 

störs av larm, annan personal eller övrigt brus.  

  

Kliniska implikationer   
Studiens resultat påvisar brister och tillgångar i överrapportering mellan sjuksköterska som 

arbetar inom ambulans och sjuksköterska som arbetar på akutmottagningen. Resultatet skulle 

kunna användas till att motivera kontinuerlig utbildning i SBAR med simuleringsövningar, ta 

fram rutiner för hur överrapportering bör genomföras och förbättra arbetsmiljön genom att 

skapa tysta och ostörda platser för överrapportering. Det kräver att ledning för 

ambulanssjukvård och akutmottagning bidrar och aktivt arbetar med kontinuerligt 

förbättringsarbete för att skapa de förutsättningar som behövs. Ett behov av engagemang hos 

sjuksköterskor inom båda verksamheter behöver ingå.  

 

Fortsatt forskning  
Förslag till vidare forskning inom studieområdet skulle kunna vara vilka konsekvenser brister i 

överrapportering mellan ambulans och akutmottagning har för patienten. Det kan även vara 

intressant och relevant att jämföra studien mot andra landsting.   
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Bilaga 1.   

Sjuksköterskans upplevelse av överrapportering från ambulans till akutmottagning   

 -  en kvalitativ enkätundersökning   1. Bakgrund   

   

1.1 Kön?   

      ________________________________________________________________________ 

1.2  Antal år som sjuksköterska?    

________________________________________________________________________  

1.3 Allmänsjuksköterska eller Specialistutbildning? Om specialistutbildning, vilken?  

________________________________________________________________________  

1.4 Arbetar du på Ambulans eller Akutmottagning?    

________________________________________________________________________   

   

2. Överrapporteringsfrågor   

Genom tydlig struktur och enkla verktyg för överrapportering mellan olika instanser minskar 

risken för att relevant och viktig information faller bort som i sin tur ökar patienten säkerhet. 

Vi vill undersöka sjuksköterskan på ambulansen samt akutmottagningens upplevelse av 

överrapportering. Överrapportering kan innebära både positiva och negativa upplevelser.   

Formulera dina svar fritt och ge gärna utförliga svar!      

   

2.1 Har du fått utbildning i någon typ av strukturerad rapportmall från landstinget, i så fall 

vilken?   

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________   

2.2  Kan du beskriva den generella upplevelsen av överrapportering från ambulansen till 

akutmottagningen?   

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________   

2.3 Hur upplever du strukturen i överrapporteringen, följer den någon typ av 

överrapporteringsmodell? Om ja, i så fall vilken?  

_____________________________________________________________________ 

___  



19   

   

_____________________________________________________________________ 

___  

_____________________________________________________________________ 

___   

2.4 Upplever du att relevant och tillräcklig information överförs?   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

2.5 Om inte, vilket typ av information saknas?   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

2.6  Hur uppleves generellt mottagandet av överrapporteringen?   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

2.7 Bekräftas informationen som givits vid överrapportering?   

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________   

2.8 Beskriv hur arbetsmiljön ser ut vid överrapportering. Ljudnivå, kan rapporter ges ostört, 

sekretess osv.    

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________   

2.9 Om SBAR används som överrapporteringsmall, upplever du att strukturen efterföljs?  

Om nej, vad är bristfälligt?    

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________   

2.1.1 På vilket sätt tror du att överrapportering av patienter kan förbättras mellan ambulans 

och akutmottagning? Ge förslag.    

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________   
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