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Sammanfattning 

Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är patientsäkerhet vilket innebär att 

minska misstag och skador inom hälso- och sjukvård och en ineffektiv kommunikation 

beskrivs som en bidragande orsak till misstag och skador. Vilken överrapporteringsmetod 

som används kan vara en orsak till problem i informationsutbytet och information som 

rapporteras muntligt är mer benägen att få förlorad.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilka möjligheter och hinder olika metoder för 

överrapportering har. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning genomförs där 11 artiklar inkluderas i 

resultatet. Inklusionskriterier är artiklar utifrån sjuksköterskors perspektiv. Exklusionskriterier 

är artiklar som handlar om överrapportering i högspecialiserad vård. En abduktiv analys görs 

av artiklarna där en hypotes används, att det redan existerar olika metoder för 

överrapportering. Den hypotesen stärks med identifiering av olika metoder för 

överrapportering och i de olika metoderna identifieras underliggande mönster som bildar olika 

kategorier. 

Resultat: Totalt sju olika metoder för överrapportering identifieras. Bedsiderapportering, 

Electronic Health Record (EHR), Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation 

(SBAR), inspelad rapport, skriftlig rapport, Medical Emergency Team running sheet (MET 

record) och Cue card. För att svara på syftet att beskriva möjligheter och hinder identifieras 

innehållet i olika kategorier. Kategorierna är; omvårdnad, dokumentation, information, 

kommunikation, tid och miljö. 

Slutsats: Med bedsiderapportering, SBAR, MET record och Cue card framkomer flera 

möjligheter däremot beskrevs i EHR, inspelad och skriftlig rapportering flera hinder. 
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Inledning   

Rapportering beskrevs som en viktig del av sjuksköterskans arbete (Clemow, 2006). Problem 

i överrapportering av patientinformation mellan sjuksköterskor kan påverka patientsäkerhet. 

För att misstag i vården ska kunna undvikas är det viktigt att patientinformation överförs och 

tolkas på ett korrekt sätt (Öhrn, 2014). Flera studier beskriver att en systematisk metod för 

överrapportering är att föredra för att minska misstag och vårdskador (Johnson, Carta & 

Throndson, 2015; O´Connell, Macdonald & Kelly, 2008; O´Connell & Penny, 2001). I 

litteraturstudien beskrivs olika metoder för överrapportering och vilka möjligheter och hinder 

de olika metoderna kan ha för överrapportering av patientinformation. 

Bakgrund 

Patientsäkerhet 

”Varje patient som har kontakt med hälso- och sjukvård ska kunna känna sig trygg 

och säker. Säkerhet är en av de viktigaste kvalitetsparametrarna inom vården och en 

vård som är osäker och där patienter kan skadas har bristande kvalitet. Hög 

patientsäkerhet är ett fundamentalt krav, och varje verksamhet ska genomsyras av ett 

aktivt patientsäkerhetstänkande” (Öhrn, 2014, s. 381). 

Med patientsäkerhet menas att skydda patienten som är under vård och behandling inom 

hälso- och sjukvården mot vårdskador. Vårdskador är oftast undvikbara och brister i 

organisationen förklaras ofta som orsaker till varför patienter skadas, exempelvis brister i 

rutiner, användargränssnitt, kommunikation och information (Öhrn, 2014). Flera olika 

föreskrifter och lagar beskriver hur patientsäkerhet ska bedrivas inom hälso- och sjukvård. 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) har ett övergripande ansvar inom hälso- och 

sjukvård och i 2a § beskrivs att patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården ska 

tillgodoses. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver vad patientsäkerhet och 

vårdskada innebär. Lagen beskriver i 6 §, kap. 1, att patientsäkerhet avses skydd mot 

vårdskada och i 5 §, kap. 1, avser vårdskada som lidande, sjukdom, kroppslig eller psykisk 

skada och dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården.  

Konsekvenser av bristande patientsäkerhet 

I en av de tidigaste rapporterna som genomförts inom patientsäkerhet ”To err is human – 

building a safer health system” (2000) undersöktes hur vården kan göras säkrare. I rapporten 

beskrevs hur ofta skador inom omvårdnad inträffade genom granskning av två stora studier, 

en från Colorado och Utah och en från New York. Det visades att biverkningar på grund av 

medicinska misstag inträffade i ca 3 % av sjukhusvistelserna i Colorado och Utah samt nästan 

4 % i New York. I de granskade fallen har nästan 7 % av biverkningarna dödlig utgång i 

Colorado och Utah, däremot var det nästan 14 % i New York. Båda studierna visade att över 

hälften av biverkningarna resulterades av medicinska misstag som kunde förebyggts. När 

siffrorna jämfördes med antalet intagningar på sjukhus per år, innebar det år 1997 att 44 000 

amerikaner i Colorado och Utah och 98 000 i New York dog på grund av medicinska misstag. 

Trots att den lägre uppskattningen används så beskrevs medicinska misstag som den 8:e 

vanligaste dödsorsaken i USA (Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000). År 2008 granskade 

socialstyrelsen svenska journaler för att visa hur ofta vård skador förekom inom slutenvården. 

Av 1 967 journaler som granskades bedömdes 8,6 % som vårdskador. Vilket medförde 1010 
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extra vårddygn, motsvarande i genomsnitt sex dygn per vårdskada, som mest 119 vårddygn. 

Hälften av vårdskadorna medförde ett eller flera besök i öppenvård (Socialstyrelsen, 2008). 

Patientsäkerhet i organisationen 

Sjuksköterskor har flera kärnkompetenser, en av dem är säker vård där patientsäkerhet är ett 

centralt begrepp. Patientsäkerhet ses som en disciplin med målet att uppnå ett tillförlitligt 

system inom hälso- och sjukvård och dels en egenskap hos teamet som minimerar 

förekomsten av negativa händelser (Ödegård, 2013). En hög patientsäkerhet kännetecknas av 

att organisationen har en god säkerhetskultur. Alla organisationer inom hälso- och sjukvård 

har en säkerhetskultur men vissa är mer utvecklade än andra. Säkerhetskultur kan förklaras 

med den risk- och säkerhetsmedvetenhet som finns med i arbetet och som syftar till att tänka 

längre än till själva handlingen. Begreppet säkerhetskultur lanserades i slutet av 1980- talet 

vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. I samband med olyckan identifierades hos ledning och 

personalen en omedvetenhet om risker (Öhrn, 2014). 

Villkor för patientsäkerhet i överrapportering 

Ineffektiv kommunikation beskrivs ofta som en bidragande orsak till misstag och skador inom 

hälso- och sjukvård. Att information överförs och tolkas på ett korrekt sätt är av stor betydelse 

för att alla som är involverade i patientvården ska kunna fatta beslut och vidta korrekta 

åtgärder (Öhrn, 2014). I den professionella kommunikationen är sjuksköterskor experter, 

yrkesutövare och professionella behandlare. Sjuksköterskan kommunicerar med kollegor och 

andra professioner i samband med yrkesutövandet. Professionell kommunikation i det här 

sammanhanget är den kommunikation som hör till sjuksköterskans yrke och är baserat på de 

grundläggande värderingar som yrket innefattar (Eide & Eide, 2009).  

Sjuksköterskans omvårdnads ansvar 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs grundläggande 

ansvarsområden. Sjuksköterskans professionella ansvar är i första hand riktat mot människor i 

behov av vård. Sjuksköterskan ansvarar för att patienter får korrekt, tillräcklig, lämplig 

information, behandlar personliga uppgifter konfidentiellt och uppvisar professionella värden 

som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. Sjuksköterskan visar 

omdöme i bedömning av sin och andras kompetens, uppträder på ett sådant sätt att yrkets 

anseende och allmänhetens förtroende ökar, arbetar för en hållbar miljö och tar ställning mot 

oetiska metoder och förhållanden. Sjuksköterskan verkar också för gott samarbete och 

respekterar kollegor och medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskrivs också att sjuksköterskan ska 

ha förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt för att 

i dialog med patienten möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Sjuksköterskan 

informerar och undervisar patienter i hänsyn till tidpunkt, form och innehåll samt förvissar sig 

om att patienten förstår given information. I kompetensbeskrivningen nämns också att 

sjuksköterskan ska observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och 

hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. Sjuksköterskan ska även 

dokumentera, ta del av relevanta journalhandlingar, kritiskt granska egen dokumentation vad 

gäller innehåll, kvalité, saklighet, struktur och språkbruk (Socialstyrelsen, 2005). 

Överrapportering 

Överrapportering mellan sjuksköterskor beskrivs som en del av det dagliga arbetet (Clemow, 

2006) och syftet är att överföra information om omvårdnad. Överrapportering kan ske på 
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olika sätt beroende på vilken funktion som vill uppnås, var rapporteringen äger rum och vilka 

sjuksköterskor som är målgruppen. Den kan delas upp i delar där olika information ges och 

olika personal tar del av informationen (Manias & Street, 2000). I en studie samlades 

personalen som började sitt arbetspass och en stor del av personalen som avslutade 

föregående pass för att ta del av överrapporteringen. Samlingarna var ofta på en expedition i 

anslutning till avdelningen (Clemow, 2006). 

Drach-Zahavy, Goldblatt och Maizel (2015) beskrev i sin studie att sjuksköterskor visste att 

en optimal rapportering ska vara strukturerad, detaljerad och omfattande. Den ska också 

inkludera detaljer om medicinska diagnoser, nuvarande sjukhusvistelse, sociodemografisk 

data och rekommendationer för fortsatt behandling. I studien framkom dock att det var 

specifika händelser som skett under föregående skift som sjuksköterskorna var intresserade av 

att få information om i överrapporteringen. 

I en studie beskrevs information som kommunicerades muntligt i rapportering mer benägen 

att gå förlorad (O´Connell & Penny, 2001). I en annan studie beskrevs hur mycket 

information som försvinner vid överrapportering. I verbal överföring av information 

förlorades all information efter tre överföringar. När överrapporteringen var verbal men egna 

anteckningar skrevs ned så försvann nästan 70 % av informationen efter fem överföringar. 

När sjuksköterskor överförde information muntligt, men all information gick att läsa på ett 

redan förberett papper var förlusten av information minimal (Pothier, Monteiro, Mooktiar & 

Shaw, 2005). Trots det var sjuksköterskor mer bekväma i att kommunicera information 

muntligt. Även om traditionell muntlig rapportering också upplevdes som tidskrävande och 

innehöll ofta subjektiv patientinformation. Den muntliga rapporteringen uppfyllde syftet att 

utbyta information, ställa frågor och ge information som inte var dokumenterad (O´Connell & 

Penny, 2001).  

Brist på tid för överrapportering tillsammans med avbrott beskrevs i en studie som en 

grundläggande begränsning till en effektiv rapport (Drach-Zahavy et al., 2015). Vilken typ av 

överrapportering som användes beskrevs i en annan studie som en bidragande orsak till 

problem med informationsutbytet. Kvaliteten kunde bero på erfarenheten och den personliga 

karaktären hos sjuksköterskan som rapporterade (Johanson et al., 2015). Patientinformationen 

som överrapporterades varierade beroende på sjuksköterskans kunskap och kännedom om 

enskilda patienters tillstånd och sjuksköterskans personliga uppfattning om patienten. 

Sjuksköterskor som hade varit lediga och sjuksköterskor som vikarierade under en kort tid 

hade begränsad information om patienterna vilket innebar att informationen som överfördes 

var ofullständig (O´Connell & Penny, 2001). Förtroende mellan teammedlemmar var 

avgörande för att värdera tillförlitligheten av informationen som överfördes. En bristande 

överensstämmelse i behov och förväntning mellan äldre och yngre sjuksköterskor angående 

vad som utgör en effektiv överrapportering kunde orsaka misstro (Drach-Zahavy et al., 2015). 

Inkonsekvent dokumentation identifierades som ett ytterligare problem. Orsakerna var dåligt 

med tid för dokumentation i kombination med hög arbetsbelastning (Johnson et al., 2015). En 

konsekvens av att få en otillräcklig rapport var att många sjuksköterskor spenderade avsevärd 

tid med att införskaffa information från andra källor. Den tidskrävande uppgiften reducerade 

tid som var avsedd för omvårdnad (O´Connell & Penny, 2001). Målet med digitala 

informationssystem beskrivs som att vården ska bli effektivare och säkrare. Det ska underlätta 

utbytet och tillgången av information för att kunna stödja personalen i arbetet (Winman & 

Rystedt, 2014). 

Patienten beskrevs av Drach-Zahavy et al. (2015) som en stor outnyttjad resurs i 

överrapportering eftersom hen är den som besitter mest information om sig själv och sin 
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behandling. I samma studie beskrevs patientens involvering i rapporteringen som ett 

störningsmoment. 

Överrapporteringsmetoder  

Bedsiderapportering 

Rapporteringsmetod där överrapportering mellan sjuksköterskor sker vid patientens säng med 

syftet att göra patienten mer delaktig (Anderson och Mangino, 2006). 

Electronic Health Record (EHR) 

En elektronisk modell där information från olika källor inom hälso- och sjukvården 

sammankopplas och ett dokument skrivs ut där information finns samlad om den omvårdnad 

som patienten fått (Staggers, Clark, Blaz och Kapsandoy, 2012). 

Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation (SBAR) 

En muntlig modell för att överföra information i strukturen Situation, Bakgrund, Aktuellt 

tillstånd och Rekommendation SBAR. Strukturen gör att fokus ligger på det viktigaste i 

budskapet och ovidkommande information undviks (Sveriges kommuner och landsting, 2010) 

Inspelad rapportering 

Sjuksköterskor spelade in en rapport av patientomvårdnad som nästa sjuksköterska lyssnade 

på (Welsh, Flangan och Ebright, 2010). 

Skriftlig rapportering 

En checklista i olika delar för varje patient som dokumenterades skriftligt för att sedan läsas 

av den sjuksköterska som påbörjar sitt arbetspass (Welsh, Flangan och Ebright, 2010). 

Medical Emergency Team running sheet (MET record) 

Ett akutdokument för dokumentation i akuta situationer på avdelningen. Akutbladet användes 

för att rapportera patientinformation till akutteam. Informationen på akutdokumentet var 

uppdelat i två delar med ISBAR (Identitet, Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 

Rekommendation) och kliniska observationer av patienten (Mardegan, Heland, Whitelock, 

Millar och Jones, 2013). 

Cue card 

Olika laminerade kort användes som beskriver hur överrapporteringen skulle gå till. Varje 

kort beskrev en del i rapporteringen från den generella till den enskilda. Den generella 

rapporteringen var för alla sjuksköterskor på avdelningen och den enskilda rapporteringen där 

varje sjuksköterska rapporterade till den som tog över omvårdnaden för patienten 

(Kasinathan, Ang och Lee, 2012). 

Problemformulering 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vård bedrivas med syfte att förhindra vårdskador. En 

ineffektiv kommunikation beskrivs som en orsak till misstag och skador inom hälso- och 

sjukvård. I kommunikation mellan sjuksköterskor är överrapporteringen av omvårdnad en del 

i arbetet. Brister i överrapportering kan bero på vilken metod av överrapportering som 

används. Sjuksköterskor ska arbeta för att öka patientsäkerheten och studien avser att ge en 

beskrivning av vilka möjligheter respektive hinder som finns med att använda olika metoder i 

överrapportering. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva vilka möjligheter och hinder olika metoder för överrapportering har.  

Metod 

Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning, genom att söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteraturen utifrån syftet. Sökning av artiklar utfördes 

genom att identifiera sökord utifrån syftet, för att sedan välja databaser och sökbegrepp. Urval 

av artiklar utfördes genom att bestämma inklusions- och exklusionskriterier (Forsberg & 

Wengström, 2013). Datainsamling utfördes genom att relevant litteratur identifierades och 

artiklarna granskades utifrån vetenskaplig kvalité för att studien skulle få en vetenskaplig 

grund (Kristensson, 2014). 

Sökstrategi 

Identifiering av sökord utifrån syftet gav sökorden ”rapportering, sjuksköterska och metoder”. 

I MeSH termer identifierades ”Patient handoff” och som en headings ”handoff” för sökordet 

”rapportering”. Andra sökord som identifierades för sökordet ”rapportering” var ”handover” 

och ”shift” som söktes i fritext. Sökordet ”shift” användes för att inkludera artiklar som 

använde orden ”shift change, shift handover, shift change report, shift to shift report, shift end 

report och shift changeover”. Sjuksköterska översattes som ”nurse” och ordet ”nurse” 

trunkerades. Sökordet metoder översattes som ”methods” och söktes som fritext. För alla 

sökord se tabell 1.  

Tabell 1. Sökord för litteraturstudien. 

Svenska Engelska 

Rapportering Handoff (headings), Patient handoff (Mesh 

term), handover (fritext), shift (fritext) 

Sjuksköterska Nurse*(fritext) 

Metoder Methods (fritext) 

 

Databaserna som användes var CINAHL och Medline för att identifiera artiklar inom 

omvårdnad. Begränsningarna som användes i sökningarna var artiklar skrivna på engelska 

och publicerade de senaste fem åren, 2010-2015. I CINAHL skulle de även vara peer 

reviewed. I sökningen kombinerades Handoff, handover och shift med OR, för att sedan 

kombineras med nurse* och methods med AND. 

Urval 

I litteraturstudien inkluderades artiklar som hade sjuksköterskors perspektiv, de artiklar som 

exkluderades var artiklar som studerades överrapportering inom högspecialiserad vård och 

review artiklar. I sökningen av artiklar identifierades 380 i CINAHL och 251 i Medline. Titlar 

på studier lästes och 103 valdes ut i CINAHL och 51 i Medline som kunde svara på syftet. I 

andra urvalet där artiklarnas abstrakt lästes identifierades 34 artiklar i CINAHL och sex 

artiklar i Medline. Efter läsningen av artiklarna i fulltext identifierades totalt 18 artiklar som 

svarade på syftet, 13 från CINAHL och fem från Medline, se sökmatris bilaga 1. 
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Granskning 

Artiklarna granskades utifrån syfte, urval, inklusion- och exklusionskriterier, metod, 

dataanalys och värdering av resultat för att identifiera svagheter och styrkor. För de 

kvalitativa artiklarna har trovärdighetsbegreppet använts för att bedöma studiernas 

övergripande kvalité. Begreppet består av tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet. I kvalitativa artiklar ska ett tydligt syfte vara formulerat. Metoden ska innehålla 

studiens design. Beskrivning av teoretiska perspektiv, hur deltagarna har rekryterats och om 

tillräckligt många rekryterats för att nå mättnad. En tydlig beskrivning av datainsamling och 

forskarnas roll i relation till deltagarna. Forskarnas förförståelse och hur data analyserats i 

termer som kodning, kategorisering och teman. Resultatet ska vara lätt att följa och ska spegla 

den data som samlats in. För de kvantitativa artiklarna har validitet och reliabilitet använts för 

att bedöma kvaliteten. I validitet ingår intern och extern validitet, begrepp och statistisk 

validitet. I kvantitativa artiklar ska ett tydligt syfte vara formulerat. Metoden ska beskriva var 

studien ägde rum, vilken population med tillhörande inklusion- och exklusionskriterier som 

var med. Hur urvalet rekryterades och Powerberäkning. Utfallsmåtten tydligt beskrivna och 

hur data samlades in. Hur risk för eventuell bias hanterades och en beskrivning av vilka 

statistiska metoder som användes. En tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall i 

resultatet samt huvudfynden. Risker för bias och en bedömning av resultatets 

generaliserbarhet i diskussionen (Kristensson, 2014). De artiklar som inkluderades i studien 

hade medelhög till hög kvalité och 11 artiklar bedömdes ha tillräcklig vetenskaplig kvalité. 

Granskningen av artiklarna presenteras i en artikelmatris, se bilaga 2. Artiklarna som valdes 

hade kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod design. Det var fem artiklar från USA, fem 

artiklar från Australien och en artikel från Singapore. 

Dataanalys 

I de 11 artiklar som valdes till litteraturstudien gjordes en abduktiv analys för att besvara 

syftet. En abduktiv analys börjar med en hypotes där identifiering av övergripande mönster 

sker och genom nya iakttagelser identifieras underliggande mönster (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Hypotesen som användes var att det redan existerade metoder för överrapportering och 

artiklar lästes igenom för att identifiera vilken eller vilka metoder som beskrevs, övergripande 

mönster. Hypotesen styrktes gnom att sju olika metoder identifierades. Sedan gjordes en 

granskning av innehållet för att identifiera resultat som svarade på syftet, underliggande 

mönster. Under granskning av resultatet i artiklarna grupperades innehållet i sex olika 

kategorier; omvårdnad, dokumentation, information, kommunikation, tid och miljö. 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som används i litteraturstudien har blivit etiskt granskade eller godkända av 

antingen en granskningsnämnd eller kommitté. En artikel var inte granskad av etisk kommitté 

men bedömdes tagit hänsyn och beskrivit etiska överväganden i genomförandet av studien på 

ett noggrant vis. Alla artiklar som svarade på syftet med en tillräckligt hög vetenskaplig 

kvalité inkluderades i studien och presenteras objektivt i resultatet (Forsberg & Wengström, 

2013) 

Resultat 

I analys av resultat i de vetenskapliga studierna identifierades sju metoder; 

bedsiderapportering, EHR, SBAR, inspelad rapportering, skriftlig rapportering, MET record 

och Cue card. Av de 11 studier som identifierades utifrån syftet beskriver sex studier 



Maria Hidman Överrapportering mellan sjuksköterskor 2015-11-19 

Sahar Yazdanbakhsh 

9 
 

bedsiderapportering de andra metoderna beskrevs i en studie för varje metod, skriftlig och 

inspelad rapportering beskrevs i samma studie. De kategorier som identifierades utifrån 

resultatet var omvårdnad, dokumentation, information, kommunikation, tid och miljö. I tabell 

2 visas vilka kategorier som beskrevs i olika studier. 

Tabell 2. Kategorier i olika metoder för överrapportering.  

 Omvårdnad  Dokumentation  Information  Kommunikation  Tid  Miljö  

Bedside-

rapportering 

X  X  X  X  X  X  

EHR   X   X   

SBAR     X   

Inspelad 

rapportering 

  X  X   X  

Skriftlig 

rapportering 

  X  X   X  

MET record  X      

Cue card X   X  X    

 

Innehåll från olika överrapporteringsmetoder finns beskrivna i resultatet under de kategorier 

som framkom i analys av artiklar. 

Omvårdnad 

Bedsiderapportering  

I bedsiderapportering beskrevs att sjuksköterskor kunde fokusera mer på patientomvårdnad 

(Bradley & Mott, 2013). Metoden gav också en förbättring av utförandet i olika 

omvårdnadsåtgärder, patienter med allergier för mediciner hade band för allergivarning, 

medicinering gavs enligt ordination och patientidentitet fanns på båda sidor av 

ordinationsbladet (Kerr, Lu & McKinlay, 2013). Bedsiderapportering beskrevs som ett stöd 

till att förebygga patientsäkerhets problem. Sjuksköterskor beskrev att de tydligare såg 

förändringar i patienternas tillstånd (Sand-Jecklin & Sherman, 2014) och klinisk kunskap blev 

mer konsekvent och transparant vilket medförde en ökad helhetssyn och kontinuitet i 

omvårdnaden (Chaboyer, McMurray & Wallis, 2010).  

I två studier beskrevs att bedsiderapportering bidrog till en mer patientcentrerad omvårdnad 

(Bradley & Mott, 2013; Chaboyer et al., 2010), genom att metoden gynnade patientens 

involvering i omvårdnaden (Sand-Jecklin & Sherman, 2014) och patienter gavs möjlighet till 

ökad interaktion vid överföringen av information. Sjuksköterskor var också mer nöjda med 

nivån av patienternas involvering i omvårdnaden (Bradley & Mott, 2013). 

Bedsiderapportering var enligt sjuksköterskorna en möjlighet för patienterna att känna sig mer 

delaktiga och uppskattade i vården (Chaboyer et al., 2010). En del sjuksköterskor var aktiva 

med att involvera patienterna i bedsiderapportering och andra sjuksköterskor inte involverade 

patienterna i överrapporteringen (Johnson & Cowin, 2013). Sjuksköterskor föredrog 

bedsiderapportering något som de uppfattade att patienterna också gjorde (Wakefield, Ragan, 

Brandt & Tregnago, 2012). Vid rapporteringen försökte sjuksköterskor vara förberedda och 

effektiva för att förbättra patients förtroende för vårdgivarna (Chaboyer et al., 2010). 

Sjuksköterskor föredrog bedsiderapportering och det observerades ingen skillnad i 

stressnivåer under rapportering före och efter implementering av metoden (Sand-Jecklin & 

Sherman, 2014). 
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Upprätthållande av sekretess beskrevs i en studie inte som något problem och det var lätt att 

hantera genom att fråga patienten om hen tyckte att det gick bra om familj eller närstående 

närvarade vid rapporteringen. För upprätthållande av sekretess anpassade sjuksköterskorna 

informationen i rapporteringen, känslig information diskuterades där anhöriga eller andra 

patienter inte kunde höra (Johnson & Cowin, 2013).  

Cue card 

Cue card användes som en referens för vilken information som skulle överföras vid 

rapportering vilket medförde att fler patienter hade en plan för fortsatt vård på avdelningen 

(Kasinathan, Ang & Lee, 2012). 

Dokumentation 

Bedsiderapportering 

Dokumentation av omvårdnad ökade när bedsiderapportering användes (Kerr et al., 2013) och 

sjuksköterskor beskrev att de ibland hade tre olika omvårdnadsberättelser eftersom 

information hämtades från tre olika källor, verbal information, skriftlig information och egna 

anteckningar (Johnson & Cowin, 2013). 

MET record 

Sjuksköterskor beskrev att metoden var bättre än det tidigare MET record dokumentet, de 

upplevde att innehållet var lätt att förstå och att plats för dokumentation på MET record 

dokumentet var bättre än tidigare. Något som sjuksköterskor i studien beskrev kunde 

förbättras var att mer plats behövdes till kommentarer, förenkling av listan med förkortningar 

och plats för tillfällig medicinlista för senare elektronisk förskrivning (Mardegan, Heland & 

Jones, 2013). 

Information 

Bedsiderapportering 

Med bedsiderapportering ökade kvaliteten och effektiviteten på den information som 

överfördes i rapporteringen (Wakefield et al., 2012) och överrapporteringen blev mer kliniskt 

baserad (Bradley & Mott, 2013). Den informationen som överfördes om patienternas fortsatta 

plan för omvårdnad uttrycktes som tillräcklig (Sand-Jecklin & Sherman, 2014), 

noggrannheten i information och observationer som gavs i närvaro av patienten förbättrades. 

Sjuksköterskor visade en tendens att hålla sig till relevant information vilket ökade 

patientfokus (Chaboyer et al., 2010). Bedsiderapportering medförde att sjuksköterskor lättare 

blev insatta i omvårdnaden av patienter som de tidigare inte haft hand om (Wakefield et al., 

2012) och genom att kunna se patienten framför sig gjorde det lättare att minnas den 

information som rapporterades (Chaboyer et al., 2010). Ämnen som sjuksköterskorna var 

mest obekväma med att prata om vid patienternas sängkant var relevant historik, 

undervisning, speciella behov, familj och psykologiska besvär (Wakefield et al., 2012). 

I en studie där bedsiderapportering beskrevs arbetade sjuksköterskor på avdelningen i mindre 

team, de olika teamen hade ansvar för en mindre grupp patienter och ingen gemensam rapport 

gavs. När sjuksköterskor inte fick någon gemensam rapport uttryckte de att de inte fick 

tillräcklig information om patienterna och upplevde att de var mindre insatta i omvårdnaden 

av patienter som var inskrivna på avdelningen (Johnson & Cowin, 2013). 
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EHR 

Vid EHR användes standardiserade överrapporterings dokument där information om patienten 

var samlad för att användas i rapportering. De sjuksköterskor som skrev ut 

överrapporteringsdokumentet använde den inte som enda informationskällan. En anledning 

var att det saknades information som upplevdes relevant och sjuksköterskor fick själva 

komplettera med mer information. En annan anledning som beskrevs var att det samlades 

mycket onödig information på EHR dokumentet. (Staggers, Clark, Blaz & Kapsandoy, 2012). 

Inspelad rapportering 

I Welsh, Flanagan & Ebright (2010) studie beskrev sjuksköterskor att informationen som 

överfördes i den inspelade rapporten skulle vara relevant. Relevant information möjliggjorde 

en bra rapportering och i studien beskrevs vilken information som uttrycktes relevant på olika 

avdelningar. På den medicinska avdelningen ville sjuksköterskor få information om; vital 

parametrar, onormala blodsockervärden, insulin, infusioner och medicinska undersökningar. 

Sjuksköterskor på den kirurgiska avdelningen beskrev att de var intresserade av; skadors 

omfattning, nutritionsstatus, hinder för mobilisering, onormala provsvar och medicinska 

ordinationer. Sjuksköterskor på den akuta avdelningen var intresserade av information om; 

vakenhetsgrad, psykisk status, orientering, grad av akut vårdbehov och aktivitet. Ett hinder 

som beskrevs med de inspelade rapporterna var att sjuksköterskor fick för lite information i 

rapporterna för att ge patienter en bra omvårdnad, ibland spelades det inte in en rapport eller 

så spelades det inte in viss information. För mycket information sågs också som ett hinder i 

överrapporteringen då det tog lång tid och onödig information rapporterades. Sjuksköterskor 

menade att kvalitén på rapporten varierade på grund av sjuksköterskan som rapporterade, 

vissa sjuksköterskor gav en fullständig och relevant rapport, medan andra missade att 

rapportera information eller rapporterade onödig information. Sjuksköterskorna skrev också 

egna anteckningar för att komma ihåg informationen i de inspelade rapporterna. 

Skriftlig rapportering 

Relevant information i den skriftliga rapporten behövdes enligt sjuksköterskorna i Welsh et al. 

(2010) för en bra överrapportering. Vad som var relevant information varierade beroende på 

om det var på en medicinsk, kirurgisk eller akutavdelning som överrapporteringen utfördes 

och den relevanta informationen var samma som beskrevs i stycket om den inspelade 

rapporteringen. Sjuksköterskor beskrev att kvalitén på rapporteringen varierade och 

variationen beroende på vilken sjuksköterska som rapporterade. I studien beskrevs att ett 

hinder med den skriftliga rapporteringen var att för lite information ibland uppstod då 

sjuksköterskor kunde missa att dokumentera information eller att ingen skriftlig rapport 

gjordes. 

Cue card 

Med Cue card ökade rapporteringen av relevant information. En ökning av detaljerade 

observationer om patienten beskrevs också (Kasinathan et al., 2012). 

Kommunikation 

Bedsiderapportering 

Bedsiderapportering ökade kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter (Chaboyer 

et al., 2010) och kommunikationen i överrapporteringen mellan sjuksköterskor förbättrades 

(Johnson & Cowin, 2013; Wakefield et al., 2012). I en annan studie upplevde sjuksköterskor 

inte någon större skillnad i effektiviteten på kommunikationen och ingen större skillnad i 

samarbetet mellan sjuksköterskor observerades vid bedsiderapportering (Sand-Jecklin & 
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Sherman, 2014). Sjuksköterskor beskrev att för en bra kommunikation i rapportering 

behövdes professionalism i kommunikationen och att sjuksköterskor förstod varandra 

(Johnson & Cowin, 2013). Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering gav större 

utrymme för mentorskap mellan mer och mindre erfarna sjuksköterskor. (Sand-Jecklin & 

Sherman, 2014). I överrapportering med bedsidemetoden där en sjuksköterska behövde 

koordinera med flera sjuksköterskor för att få en rapport av patienter, så hade olika 

sjuksköterskor olika uppfattning om det blev svårare eller inte att kommunicera dem emellan 

(Wakefield et al., 2012). 

Inspelad rapportering 

Flera sjuksköterskor beskrev att de ville få en rapport där de kunde träffas vilket de inte fick 

under de inspelade rapporterna. Genom att träffas kunde sjuksköterskorna ställa frågor och få 

direkt feedback om överrapporteringen (Welsh et al., 2010). 

Skriftlig rapportering 

I den skriftliga rapporten beskrev sjuksköterskor att de saknade ett möte mellan den 

sjuksköterska som avslutades sitt arbetspass och den sjuksköterska som började sitt pass. 

Rapportering öga mot öga gav möjlighet att ställa frågor och få en möjlighet till feedback av 

den information som gavs i rapporteringen. Anledningen som beskrevs för att 

sjuksköterskorna inte träffades i överrapporteringen var att tiden för överlappning av 

arbetspassen var för liten. Sjuksköterskor hann inte läsa igenom den skriftliga rapporten för 

att sedan ställa frågor till avgående sjuksköterska, då den sjuksköterskan oftast redan hade 

slutat för dagen (Welsh et al., 2010). 

Cue card 

I studien där Cue card beskrevs ökade kommunikationen som skedde då sjuksköterskor 

träffades för att få muntlig överrapportering (Kasinathan et al., 2012). 

Tid 

Bedsiderapportering 

Sjuksköterskor beskrev ingen gemensam uppfattning om bedsiderapportering tog längre eller 

kortare tid (Wakefield et al., 2012). I en studie upplevde sjuksköterskor att 

bedsiderapportering tog längre tid och de inte blev klara inom en rimlig tid (Sand-Jecklin & 

Shermans, 2014). I en annan studie visade den uppmätta tiden för överrapportering att det inte 

var någon stor skillnad mellan före och efter implementering av bedsiderapportering (Kerr et 

al, 2013). Det observerades inte heller någon mer övertid för sjuksköterskor efter 

implementering av bedsiderapportering (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). 

EHR 

Med EHR överrapporteringsmetod tog rapporteringen i genomsnitt 40 min (Staggers et al., 

2012). 

SBAR 

Med SBAR rapportering observerades ingen större skillnad för varaktigheten av rapporten 

före och efter införandet, tiden för rapportering var i genomsnitt runt 30 min. Den tid som 

spenderades på verbal kommunikation ökade med nästan 20 % och den tid som lades på 

överrapporteringsuppgifter ökade med införandet av SBAR men i 95 % av rapporterna 

spenderades tid ändå på uppgifter som inte hörde till rapportering. Tiden som spenderades vid 

datorn var låg från början och minskades ytterligare efter införandet av SBAR och den tid 

som användes för att skriva under överrapporteringen minskade när SBAR var i pappersform 
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men ökade sedan vid den elektroniska SBAR versionen. En minskning i tid med nästan 30 % 

för att göra egna anteckningar under rapportering observerades efter införandet av SBAR 

(Cornell, Townsend Gervis, Yates & Vardaman, 2013).  

Miljö  

Bedsiderapportering 

Avbrott under rapporteringen bidrog till att information missades och flera sjuksköterskor 

beskrev att de ville använda den tidigare rapporteringsmetoden där alla samlades för att få 

rapport och de inte blev avbrutna. Sjuksköterskor beskrev att de kunde missa information som 

dränktes av allt ljud runtom på avdelningen när de rapporterade. Flera andra sjuksköterskor 

beskrev en vilja att ha tystnad omkring sig för att kunna ta in och uppfatta den information 

som gavs i överrapporteringen vilket sjuksköterskor inte tyckte att de kunde vid patientens 

sängkant. När rapporteringen utfördes vid patientens sängkant så minskade trängseln där 

överrapportering skedde innan man började med bedsiderapportering och flytet på 

avdelningen fungerade bättre (Johnson & Cowin, 2013). 

Inspelad rapportering 

Att bli avbruten då man lyssnade på rapporteringen sågs som ett hinder och fel på 

överrapporterings utrustning beskrevs som ett annat hinder för en bra rapportering (Welsh et 

al., 2010). 

Skriftlig rapportering 

Sjuksköterskorna beskrev att ett hinder i överrapporteringen var att bli avbruten då 

rapportering skedde samtidigt som andra uppgifter utfördes (Welsh et al, 2010). 

Resultatsammanfattning  

Bedsiderapportering gav en förbättring i omvårdnaden med mer patientinvolvering och 

sjuksköterskor beskrev att de såg tydligare förändringar i patientens tillstånd. När 

bedsiderapportering användes rapporterade sjuksköterskor mer relevant information och de 

fokuserade mer på vad som skulle göras för patienten. Då EHR rapportering användes 

beskrev sjuksköterskor att informationen som framkom på de utskrivna 

överrapporteringsdokumenten antingen var otillräcklig eller irrelevant. Med SBAR 

rapportering observerades ingen förändring i rapporteringens varaktighet. För lite eller för 

mycket onödig information sågs som hinder i den inspelade och skriftliga rapporteringen. 

Både i den inspelade och i den skriftliga rapporteringen beskrev sjuksköterskor att de saknade 

den överrapportering då de träffades öga mot öga, vilket möjliggjorde för frågor och 

feedback. Med MET record dokumentet beskrev sjuksköterskor en förbättring och med Cue 

card bedömdes den relevanta informationen som rapporterades öka. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syfte med sökningen var att beskriva möjligheter och hinder med olika metoder i 

överrapportering. De sökord som användes för att identifiera artiklar som svarade på syftet 

var hand off, handover, shift, nurse och methods. Anledningen till att använda shift som 

sökord var för att inkludera de artiklar som beskrev överrapportering som en del i 

arbetspassens slut och början så som shift change, shift handover, shift change report, shift to 

shift report, shift end report och shift changeover. Författarna använde sökordet methods och 
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nurse vilket kan ses som en svaghet, genom att använda ordet method och nurs med 

trunkering hade eventuellt ett bredare resultat av sökningen kommit fram. 

En styrka i litteraturstudien kan vara begränsning i vilka år som artiklarna var publicerade. 

För att få den senaste forskningen inkluderades artiklar som var publicerade de senaste fem 

åren, 2010-2015 (Kristensson, 2014). En annan styrka kan vara att både kvalitativa, 

kvantitativa och mixad metod studier inkluderades i litteraturstudien då de olika ansatserna 

undersökte olika dimensioner och analyserade data på olika sätt vilket kan ge ett bredare 

resultat (Henricson, 2012). 

Vid granskning av artiklarna användes inte någon granskningsmall eftersom inte alla metoder 

hade någon granskningsmall. Det medförde att granskning genomfördes utifrån 

trovärdighetsbegreppet för kvalitativa studier samt validitet och reliabilitet för kvantitativa 

studier. Mixad metod granskades utifrån både validitet och reliabilitet samt trovärdighet 

(Kristensson, 2014). De studier som ingick i litteraturstudien bedömdes utifrån de begreppen 

ha tillräckligt hög kvalité, men författarnas bristande erfarenheter av granskning av studier 

kan ha gett felaktigheter och påverkat trovärdigheten av litteraturstudien. Artiklarna delades 

upp mellan författarna för värdering vilket enligt Henricson (2012) sänker reliabiliteten och 

kan påverka trovärdigheten av studien. Olika statistiska mätinstrument har använts i de 

kvantitativa artiklarna och har bedömt ha hög statistisk validitet då de har mätt det som de är 

utformade att mäta. Enkäter har använts i flera studier som inkluderats och de bedömdes ha en 

hög reliabilitet för att kunna svara på syftet i de olika studierna med litet bortfall.  

En svaghet i litteraturstudien kan vara att viss information som identifierades i resultatet 

saknar sammanhang och information om hur rapportering innan implementering utfördes i 

flera olika studier inte beskrivs. Även att artiklar på engelska har använts då författarna inte 

har engelska som modersmål kan feltolkningar av studieresultaten ha förekommit. 

I urvalet i de studier som identifierades var de flesta sjuksköterskor kvinnor, Strömberg och 

Eriksson (2006) skriver att det är en stor kvinnlig dominans inom sjuksköterskeyrket vilket 

tyder på att normen för yrket är starkt präglat av egenskaper kopplade till feminitet. De 

skriver också att runt 10 % av alla sjuksköterskor är män vilket stämmer ganska bra på det 

urval som beskrivs i studier som inkluderades i litteraturstudien. I de fyra studier som beskrev 

kön på deltagarna så var 0 – 20 % män. 

Dataanalysen som användes var abduktiv då en deduktiv analys eller induktiv analys inte 

kunde svara helt på syftet. Med en deduktiv analys kunde inte resultat som beskrev vilka 

möjligheter och hinder med de olika metoderna identifierats och en induktiv analys kunde inte 

svara på vilka redan befintliga metoder för överrapportering som fanns.  

Alla studier som inkluderades har blivit granskade och godkända av etiska kommittéer eller 

granskningsnämnder förutom en artikel som bedömdes hade beskrivit etiska överväganden 

noga. Deltagarna i studierna har tillfrågats om de vill vara med och Kjellström (2012) skriver 

att informerat samtycke bygger på principen om att skydda deltagarnas frihet och 

självbestämmande, vilket kanske påverkade urvalet i en studie där chefen valt ut vilka 

personer som ska tillfrågas till studien, med följden att sjuksköterskor kan ha blivit påverkade 

till samtycke. I några studier har intervjuer använts som datainsamlingsmetod, både intervjuer 

i grupp och enskilt. Kjellström (2012) skriver också att vid intervjuer kan en mer intim 

relation uppkomma. Närheten kan skapa risker genom att de som svarar avpassar svaret och 

säger det som de tror undersökaren vill veta.  

Författarnas förförståelse i denna litteraturstudie är att de har i sin utbildning till sjuksköterska 

och genom tidigare erfarenheter kommit i kontakt med olika överrapporteringsmetoder. Några 

finns beskrivna i litteraturstudien, däremot var andra metoder som är beskrivna nya för 
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författarna. Detta medförde att en större förståelse för de metoder som författarna tidigare 

kommit i kontakt med fanns. För att undvika påverkan av datainsamling i litteraturstudien 

lästes i urvalet av studier titel och abstrakt av båda författarna för att identifiera metoder i 

överrapportering. För att resultatet inte skulle påverkas av författarnas förförståelse 

diskuterades olika metoder för rapportering mellan författarna och litteratur om de nya 

metoderna lästes av båda, med syfte att få en större förståelse för alla metoder i 

litteraturstudien.  

Innan studien genomfördes hade författarna en tanke om att finna flera studier om SBAR och 

skriftlig rapportering eftersom det är två överrapporteringsmetoder som författarna har 

kommit i kontakt med under tidigare erfarenheter.  Då sökning av studier från databaserna 

CINAHL och Medline gjordes framkom förvånande få artiklar om SBAR och skriftlig 

rapportering. Det kan vara så att i sökningen av metoder för överrapportering valdes fel eller 

för få sökord för att studier om SBAR och skriftlig rapporten skulle identifieras eller så 

kanske det inte finns det antal artiklar som författarna antog skulle finnas. 

Av de studier som inkluderades i litteraturstudien var fem från USA, fem från Australien och 

en från Singapore. Eftersom vård och sjukhussystem är olika i olika länder är det svårt att dra 

generella slutsatser för hela världen. Däremot kan det genom utvärdering framkomma en bild 

av hur de olika överrapporteringsmetoderna skulle kunna fungera i ett svenskt vårdsystem.  

I resultatet identifierades bland annat kategorierna dokumentation, information och 

kommunikation. Omvårdnad bildade en egen kategori då uppdelningen i de artiklar som var 

med i studien skilde på omvårdnad, information och kommunikation. Omvårdnad var något 

som utfördes i kombination eller ett resultat av rapportering medan information och 

kommunikation var något som tillhörde överrapportering. Innehåll flyttades mellan kategorier 

för att identifiera var informationen passade eftersom vissa kategorier går in i varandra. Men 

den definition som författarna använde för att bestämma vilket innehåll som inkluderades i 

informationen och vilket innehåll som inkluderades i kommunikationen var: kommunikation, 

hur information överfördes genom muntlig eller skriftlig rapportering och information, det 

innehåll som överfördes i kommunikationen. 

Studier som hade sjuksköterskors perspektiv inkluderades. Studier som beskrev 

överrapportering inom högspecialiserad vård exkluderades eftersom det krävs en 

specialistutbildning för att arbeta inom dessa områden.  

I de studier som inkluderats och beskrev ålder på sjuksköterskor var åldersspannet brett, då 

sjuksköterskorna var mellan 21 till 65 år. Även erfarenheten på sjuksköterskor varierade 

mellan 4 månader till 38 år. I Drach-Zahavy et al. (2015) studie som beskrivs i bakgrunden 

framgår det att en bristande överensstämmelse i behov och förväntningar mellan äldre och 

yngre sjuksköterskor angående vad som utgör en effektiv överrapportering kunde orsaka 

misstro. I Wakefield et al. (2012) studie som beskrevs i resultatet fanns flera påståenden som 

sjuksköterskorna i studien inte hade någon gemensam uppfattning om. De hade ingen 

gemensam uppfattning om det var hinder eller möjligheter, vilket kanske kan bero på 

erfarenheten och åldern på de sjuksköterskor som inkluderades. 

Resultatdiskussion 

Det resultat som framkom i litteraturstudien var sju olika metoder för överrapportering och de 

olika studierna hade möjligheter och hinder.  
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Möjligheter 

Bedsiderapportering 

En korrekt överföring och tolkning av information har stor betydelse för att sjuksköterskor ska 

kunna utföra korrekta åtgärder (Öhrn, 2014). I resultatet framkom att den information som 

framfördes i patientens närvaro ökade i kvalité och effektivitet (Wakefield et al., 2012). Samt 

medförde en helhetssyn av patientomvårdnad och kontinuitet i omvårdnaden (Chaboyer et al., 

2010). Det framkom även att bedsiderapportering gjorde att sjuksköterskor kunde fokusera på 

patientomvårdnad (Bradley & Mott, 2013) och i en annan studie beskrivs att metoden hjälpte 

sjuksköterskor att prioritera patientomvårdnaden (Evans, Grunawalt, McClish, Wood & 

Friese, 2012).  

Patienten beskrevs som en outnyttjad resurs i överrapportering (Drach- Zahavy et al., 2015) 

och i resultatet som framkom beskrev bedsiderapportering som en möjlighet för att öka 

patienternas involvering (Sand- Jecklin & Sherman, 2014) och delaktighet i omvårdnaden 

(Chaboyer et al., 2010).  

I resultatet beskrevs bedsiderapportering som ett stöd till att förebygga 

patientsäkerhetsproblem (Sand-Jecklin & Sherman, 2014) vilket stöds av en senare studie som 

beskriver att patientsäkerheten ökade när patienten var delaktig i överrapporteringen (Ofori-

Atta, Binienda & Shalupka, 2015).  

SBAR 

I resultatet framkom att i 95 % av rapportering med SBAR spenderades tid på andra uppgifter 

som inte hörde till överrapportering men det var en ökning av tid som spenderades på 

rapportering från tidigare överrapporteringsmetod (Cornell et al., 2013). Sjuksköterskor lade 

mer fokus på rapporteringsuppgifter efter införandet av SBAR, detta beskrivs också i en 

senare studie av Cornell et al. (2014). 

MET record 

Vid muntlig överrapportering förlorades mycket information men rapportering där all 

information gick att läsa på ett redan förberett dokument var förlusten av information minimal 

(Pothier et al., 2005). I resultatet framkom att vid användning av MET record dokumentet var 

informationen som användes nedskriven och överskådlig (Mardegan et al., 2013). 

Hinder 

Bedsiderapportering 

I resultatet av litteraturstudien framkom att sjuksköterskor vid bedsiderapportering hade 

information från flera källor, både muntlig och skriftlig, och det var inte alltid all information 

stämde överens med varandra (Johnson & Cowin, 2013). En otillräcklig rapport gjorde att 

sjuksköterskor fick spendera tid med att införskaffa information från andra källor, vilket 

reducerade den tid som var avsedd för omvårdnad (O´Connell & Penny, 2001) och att digitala 

informationssystem ska underlätta utbytet och tillgången av information (Winman & Rystedt, 

2014).  

I resultatet framkom även att sjuksköterskor var obekväma i att överföra viss information i 

närvaro av patienter, som relevant historik, undervisning, speciella behov, familj och 

psykologiska besvär (Wakefield et al., 2012) det styrks av en annan studie där sjuksköterskor 

också beskrev att de var obekväma i rapportering av vissa ämnen (Evans et al., 2012).   

Avbrott beskrevs som en bidragande orsak till en ineffektiv rapportering (Drach- Zahavy et al. 

2015) och i resultatet framkom att även med bedsiderapportering var avbrott i 



Maria Hidman Överrapportering mellan sjuksköterskor 2015-11-19 

Sahar Yazdanbakhsh 

17 
 

överrapporteringen ett hinder. Det framkom även att mycket ljud på avdelningen gjorde att 

information kunde missas (Johnson & Cowin, 2013). I en tidigare studie beskrevs att avbrott 

under bedsiderapportering medförde att rapporteringen tog längre tid (O´Connell & Penny, 

2001)  

EHR 

I en studie beskrevs att användning av elektroniska överrapporteringsdokument ökade 

kvalitén på informationen genom att informationen blev mer exakt och aktuell (Flemming & 

Hübner 2013). Medan i resultatet framkom att med användning av EHR dokumentet var det 

antingen för lite eller för mycket irrelevant information och sjuksköterskor fick komplettera 

med mer information (Staggers et al., 2012). Otillräcklig information i rapportering medförde 

att avsevärd tid spenderades med att införskaffa information från andra källor med en 

reduktion av tid till omvårdnad som resultat (O´Connell & Penny 2001). 

Inspelad rapportering  

I resultatet framkom att i den inspelade rapporteringen berodde kvalitén i överrapporteringen 

på vilken sjuksköterska som rapporterade (Welsh et al., 2010). Detta styrks även i en annan 

studie där informationen som överrapporterades beskrevs variera beroende på sjuksköterskors 

kunskap och kännedom om patienten och informationen som överfördes i den inspelade 

rapporteringen tenderade att vara kortare och gav inte en fullständig rapport om patienternas 

tillstånd (O´Connell & Penny, 2001).  

Skriftlig rapportering  

Den muntliga rapporteringen beskrevs som en möjlighet att ställa frågor och ge information 

som inte är dokumenterad (O´Connell & Penny 2001). I resultatet framkom att med den 

skriftliga rapporteringen saknade sjuksköterskor att kunna interagera med varandra för att 

kunna ställa frågor om information i rapporteringen (Welsh et al., 2010).  

I vissa metoder har det varit svårt att kunna styrka eller diskutera resultatet utifrån annan 

forskning då det i komplimenterande sökningar inte har kommit fram några tidigare eller 

senare studier. Det har även varit svårt att kunna diskutera med författarnas reflektioner 

eftersom de inte kunde styrkas eller ges några motsatta reflektioner genom annan forskning. 

Slutsats 

De metoder som beskrevs mest möjligheter med var bedsiderapporteing, SBAR, MET record 

och Cue card. Flest hinder var det med EHR, inspelad och skriftlig rapportering. 

Bedsiderapportering ökade patienters involvering och sjuksköterskans övergripande 

helhetssyn av omvårdnad vilket medförde en ökad patientsäkerhet. De hinder som framkom 

var att sjuksköterskor var obekväma i att överrapportera viss information i närvaro av 

patienten. Med EHR som rapporteringsmetod framkom att kvalitén på informationen 

varierade beroende på vad som stod på det utskrivna dokumentet vilket medför att misstag i 

omvårdnaden kan öka som följd. Med SBAR rapportering lades mer fokus på uppgifter som 

hörde till överrapportering vilket medför ett ökat fokus på omvårdnad. I den inspelade 

rapporteringen framkom att relevant information var beroende av sjuksköterskans kunskap 

och erfarenhet vilket kan medföra att information tolkas på olika sätt men en minskad 

patientsäkerhet som följd. I den skriftliga rapporteringen saknade sjuksköterskor att träffas för 

att bekräfta att de tolkade information som gavs på ett korrekt vis. Med MET record ökade 

den relevanta informationen som rapporterades i en akut situation vilket medförde ökad 

patientsäkerhet. Med Cue card förbättrades kommunikationen mellan sjuksköterskor vilket 

gav en möjlighet att ställa frågor och bekräfta att tolkning av informationen är korrekt. 
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Kliniska implikationer 

Litteraturstudien kan presentera en bild av vad implementering av olika metoder kan ge för 

resultat och en bild av vilken metod som skulle fungera bäst med fokus på avdelning och 

patienter.  

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning behövs att göras i en svensk miljö då alla studier som inkluderades var från 

andra delar av värden. Det kan också vara så att flera metoder behöver kombineras för en 

optimal överrapportering och det behöver också studeras vidare. En annan del som skulle 

kunna vara ett område för fortsatt forskning är patienternas perspektiv av olika 

överrapporteringsmetoder. 

 



Maria Hidman Överrapportering mellan sjuksköterskor 2015-11-19 

Sahar Yazdanbakhsh 

19 
 

Referenser 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Anderson, C. D., & Mangino, R. R. (2006). Nurse Shift Report: Who Says You Can’t Talk in 

Front of the Patient? Nursing Administration Quarterly, 30(2), 112-122. 

Bradley, S., & Mott, S. (2013). Adopting a patient-centred approach: an investigation into the 

introduction of bedside handover to three rural hospitals. Journal of Clinical Nursing, 23, 

1927-1936. Doi: 10.1111/jocn.12403 

Chaboyer, W., McMurray, A., & Wallis, M. (2010). Bedside nursing handover: A case study. 

International Journal of Nursing Practice, 16(1), 27-34. Doi: 10.1111/ j.1440-172X. 

2009.01809. x 

Clemow, R. (2006). Care plans as the main focus of nursing handover: Information exchange 

model. Journal of Clinical Nursing, 15(11), 1463-1465. 

Cornell, P., Townsend Gervis, M., Yates. L., & Vardaman, J. M. (2013). Improving Shift 

Report Focus and Consistency with the Situation, Background, Assessment, Recommendation 

Protocol. The Journal of Nursing Administration, 43(7/8), 422-428. Doi: 

10.1097/NNA.0b013e31829d6303 

Cornell. P., Townsend Gervis. M., Yates. L., & Vardaman. J. M. (2014). Impact of SBAR on 

Nurse Shift Reports and Staff Rounding. Nursing, 23(5), 334-342. 

Drach-Zahavy, A., Goldblatt, H., & Maizel, A. (2015). Between standardisation and 

resilience: nurses' emergent risk management strategies during handovers. Journal of Clinical 

Nursing, 24(3-4), 592–601. Doi: 101111/jocn.12725 

Dufwa, S. G. (2006). Klass och kön i vården. I H. Strömberg & H. Eriksson 

(red.), Genusperspektiv på vård och omvårdnad (s. 41-55) Lund: Studentlitteratur. 

 Eide, T., & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken: relationer, samspel och etik inom 

socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber. 

Evans, D., Grunawalt, J., McClish, D., Wood, W., & Friese. (2012). Bedside Shift-to-Shift 

Nursing Report: Implementation and outcomes. Nursing, 21(5), 281-292. 

Flemming, D., & Hübner, U. (2013). How to improve change of shift handovers and 

collaborative grounding and what role does the electronic patient record system play? Results 

of a systematic literature review. International Journal of Medical Informatics, 82(7), 580-

592. Doi:10.1016/j.ijmedinf.2013.03.004 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad (s. 471-479). Lund: Studentlitteratur. 

Johnson, C., Carta, T., & Throndson, K. (2015). Communicate with Me: Information 

Exchanges between Nurses. Canadian Nurse, 111(2) 24-27. 

Johnson, M., & Cowin, L. S. (2013). Nurses discuss bedside handover and using written 

handover sheets. Journal of Nursing Management, 21, 121-129. Doi: 10.1111/j.1365-

2834.2012.01438.x 

http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1111/jocn.2015.24.issue-3pt4/issuetoc
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2013.03.004


Maria Hidman Överrapportering mellan sjuksköterskor 2015-11-19 

Sahar Yazdanbakhsh 

20 
 

Kasinathan, S., Ang.,E., & Lee, J. (2012). Patient handover in the oncology setting: an 

evidence utilisation project. International Journal of Evidence- Based Healthcare, 10(4), 369-

376. Doi: 10.1011/j.1744-1609.2012.00280.x 

Kerr, D., Lu, S., & McKinlay, L. (2013). Bedside Handover Enhances Completion of Nursing 

Care and Documentation. Journal of Nursing Care Quality 28(3), 217–225. Doi: 

10.1097/NCQ.0b013e31828aa6e0 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-90). Lund: Studentlitteratur. 

Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (Eds.) (2000). To err is human: building a 

safer health system. Washington, DC: National Academy Press. 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Manias, E., & Street, A. (2000). The handover: Uncovering the hidden practices of nurses. 

Intensive and Critical Care Nursing, 16, 373-383. 

Mardegan, K., Heland, M., Whitelock, T., Millar, R., & Jones, D. (2013). Developing a 

medical emergency team running sheet to improve clinical handoff and documentation. Joint 

Commission Journal on Quality & Patient Safety, 39(12), 570-575. 

O´Connell, B., Macdonald, K., & Kelly, C. (2008). Nursing handover: It´s time for a change. 

Contemporary Nurse, 30(1), 2-11. 

O´Connell, B., & Penny, W. (2001). Challenging the handover ritual: Recommendations for 

research and practice. Collegian, 8(3), 14-18. 

Ofori-Atta, J., Binienda, M., & Chalupka, S. (2015). Bedside shift report: Implications for 

patient safety and quality of care. Nursing, 45(8), 1-4. Doi: 

10.1097/01.NURSE.0000469252.96846.1a 

Pothier, D., Monteiro, P., Mooktiar, M., & Shaw. A. (2005). Pilot study to show the loss of 

important data in nursing handover. British Journal of Nursing, 14(20), 1090-1093. 

Sand-Jecklin, K., & Sherman, J. (2014). A quantitative assessment of patient and nurse 

outcomes of bedside nursing report implementation. Journal of Clinical Nursing, 23(19/20), 

2854-2863. Doi: 10.1111/jocn.12575 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 28 augusti, 2015, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Hämtad 28 augusti, 2015, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/  

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 25 

september, 2015, från socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

Socialstyrelsen. (2008). Vårdskador inom somatisk slutenvård. Hämtad 28 augusti, 2015, från 

Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8622/200810916_rev2.pdf 



Maria Hidman Överrapportering mellan sjuksköterskor 2015-11-19 

Sahar Yazdanbakhsh 

21 
 

Svensk sjuksköterskeförening (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 11 

oktober, 2015, från SSF, http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

Staggers, N., Clark, L., Blaz, J.W., & Kapsandoy, S. (2012). Nurses’ Information 

Management and Use of Electronic Tools during Acute Care Handoffs. Western Journal of 

Nursing Research 34(2), 153 – 173. Doi: 10.1177/0193945911407089 

Sveriges kommuner och landsting. (2010). SBAR för strukturerad kommunikation. Hämtad 

25 september, 2015, från SKL, 

http://skl.se/download/18.535f453b144f9c99a83841ca/1398411918107/skl-sbar-

bruksanvisning.pdf  

Wakefield, D., Ragan, R., Brandt, J., & Tregnago, M. (2012). Making the transition to nursing 

bedside shift reports. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 38(6), 243-

253. 

Welsh, C. A., Flangan, M. E., & Ebright, P. (2010). Barriers and facilitators to nursing 

handoff: recommendation for design. Nursing Outlook, 58(3), 148-154. Doi: 

10.1016/j.outlook.2009.10.005 

Winman, T., & Rystedt, H. (2014). Från patientjournaler till digitala informationssystem. I A. 

Ehrenberg & L. Wallin. (Red.), Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (s. 409-434). 

Lund: Studentlitteratur. 

Ödegård, S. (2013). Patientsäkerhet. I J. Leksell & M. Lepp. (Red.), Sjuksköterskans 

kärnkompetenser (s. 253-294). Stockholm: Liber. 

Öhrn, A. (2014). Patientsäkerhet. I A. Ehrenberg & L. Wallin. (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Ansvar och utveckling (s. 381-405). Lund: Studentlitteratur. 



Maria Hidman Överrapportering mellan sjuksköterskor 2015-11-19 

Sahar Yazdanbakhsh 

1 
 

Sökmatris          Bilaga 1 

 

CINAHL  

2015-09-04 

Sökord  Avgränsningar Antal träffar Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Fulltext 

Urval 4 

Granskning 

S1 ”Hand off”  1126     

S2 Handover 484 

S3 Shift 16764 

S4 Nurse* 368937 

S5 Methods 897823 

S6 S1 OR S2 OR 

S3 

17715 

S7 S6 AND S4 

AND S5 

873 

S8 S7 Peer reviewed, 

Engelska, 

2010-2015. 

380 103 34 13 8 

 

 

 

 



Maria Hidman Överrapportering mellan sjuksköterskor 2015-11-19 

Sahar Yazdanbakhsh 

2 
 

MedLine 

2015-09-08 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Artiklar 

Urval 4 

Granskning 

S1 ”Patient 

handoff” 

 375     

S2 Handover 667 

S3 Shift 185998 

S4 Nurse* 293226 

S5 Methods 3707917 

S6 S1 OR S2 OR 

S3 

186778 

S7 S6 AND S4 

AND S5 

602 

S8 S7 Engelska, 

2010-2015. 

251 51 6 5 3 

 

 



Maria Hidman Överrapportering mellan sjuksköterskor 2015-11-19 

Sahar Yazdanbakhsh 

1 
 

Artikelmatris         Bilaga 2 

          1(11) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering  Resultat 

Bradley, S., & Mott, S. (2013). 

Adopting a patient-centred 

approach: an investigation into 

the introduction of bedside 

handover to three rural 

hospitals. Journal of Clinical 

Nursing, 23, 1927-1936. 

Australien 

Studiens syfte var att empiriskt 

utforska processen och utfallen 

av införandet av sjuksköterska 

till sjuksköterska bedside 

rapportering i tre landsbygds 

sjukhus i syd Australien. 

Design: Mixad metod. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor och patienter. 

Patienter inneliggande innan 

och efter implementeringen 

även sjuksköterskorna behövde 
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Hög överförbarhet, noggrann 

beskrivning av deltagare och 

studiekontext. 

Hög verifierbarhet, tolkning av 

data var baserat på ett hållbart 

insamlat datamaterial. 

Hög giltighet, tiden för 

datainsamling är tydligt 

beskrivet. Datainsamling 

gjordes med strukturerade 

intervjuer. 

Hög intern validitet, tydligt 

beskrivet urval och 

representativt för 

studiegruppen. Tydliga 

inklusion och 

exklusionskriteriner. 

Hög begrepsvaliditet då 

resultatet inte påverkas av 

forskaren. 

Hög statistisk validitet på grund 

av rätt mätinstrument. 

Hög reliabilitet, när mixad 

metod användes som design. 

Svaghet: låg extern validitet då 

resultatet inte kan generaliseras 

på grund av litet urval. 

Värdering: Hög kvalité. 

Sjuksköterskorna var nöjda 

med ett ökat 

patientinvolverande i 

rapporteringen. Personalen 

tyckte att patienterna var mer 

informerade om omvårdnaden. 

Överrapporteringen vara mer 

klinisk och patientcentrerad. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

de kunde vara mer 

omtänksamma med bedside 

rapportering. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering  Resultat 

Chaboyer, W., McMurray, 

A., & Wallis, M. (2010). 

Bedside nursing handover: 

A case study. 

International Journal of 

Nursing Practice, 16, 27-

34. 

Australien  

Syfte var att bättre förstå 

strukturer, processer och 

uppfattningar om resultat 

av bedside rapportering av 

omvårdnad. 

Design: kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor. 

Exlisionskriterier: 

sjuksköterskor ej direkt 

involverade i bedside 

rapportering. 

Urvalsförförande: 

bekvämlighetsurval. 

Urval: 532 rapporteringar 

observerades och 34 

sjuksköterskor 

intervjuades. Hälften av 

sjuksköterskorna var 40 år 

eller yngre och hade i 

genomsnitt 10 år eller 

mindre erfarenhet. 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer. 

Analysmetod: innehålls 

analys.  

Styrkor:  

Hög tillförlitlighet, alla 

medlemmar i 

forskargruppen 

analyserade och tolkade 

data. Noggrann 

beskrivning av urval och 

analys. 

Hög överförbarhet, 

En noggrann beskrivning 

av deltagarna och 

studiekontexten. 

Hög verifierbarhet, 

tolkning var baserat på 

ett hållbart insamlat 

datamaterial med citat 

från intervjuer. 

Hög giltighet, tydligt 

beskrivet när och var 

studien gjordes och hur 

datainsamlingen gjordes. 

Värdering: Hög kvalité. 

Noggrannheten i 

rapporteringen ökade, 

ökad patient involvering 

och omvårdnadstjänster. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering  Resultat 

Cornell, P., Townsend 

Gervis, M., Yates, L., &  

Vardaman, J.M. (2013). 

Improving Shift Report 

Focus and Consistency With 

the Situation, Background, 

Assessment, 

Recommendation Protocol. 

The Jounal of Nursing 

Administration, 43(7/8). 

USA 

Syftet med studien var att 

bedöma påverkan och värdet 

av SBAR i rapportering 

mellan skift. 

Design: Kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

legitemerade sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier: ej 

beskrivna. 

Urvalsförfarande: 

slumpmässigt urval. 

Urval: 75 sjuksköterskor 

deltog i studien med en ålder 

mellan 21 till 65 år. 

Deltagarna hade mellan 4 

månader till 38 års 

erfarenhet. Inget bortfall. 

Datainsamlingsmetod: 

Observationsstudie. Data 

salades in genom en 

checklista som fanns på en 

surfplatta. Observatören 

markerade och avmarkerade 

de objekt som observerades. 

Analysmetod: data 

analyserades genom 

statistiska modeller. 

Styrkor: 

Hög intern validitet, stort 

slumpmässigt urval, inget 

bortfall och har använt 

checklistor för att bestämma 

vad som ska observeras. 

Hög extern validitet, stort 

urval med en bra 

representativ miljö för att 

kunna generaliseras till 

liknande miljöer på andra 

avdelningar och andra 

sjuksköterskor. 

Hög statistisk validitet, 

statistiska tester mäter 

samband mellan de olika 

observationstillfällena.  

Hög reliabilitet då 

mätinstrumentet var 

mätsäkert. 

Svagheter: 

begreppsvaliditet, resultatet 

kan ha påverkats av att 

sjuksköterskorna visste vilka 

delar som observerades i 

överrapporteringen. 

Värdering: Medelhög 

kvalité. 

Tiden för 

överrapporteringen skilde 

inget från de olika 

observationstillfällena. 

Tiden för att bara hålla 

överrapporteringen ökade 

där tiden för andra sysslor 

som inte handlade om 

överrapportering minskade. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering  Resultat 

Johnson, M., & Cowin, L. 

S. (2013). Nurses discuss 

bedside handover and 

using written handover 

sheets. Journal of Nursing 

Management, 21, 121-

129. 

Australien 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskans perspektiv 

av införande av bedside 

rapportering och 
användning av skriftliga 

överrapporteringsblad. 

Design: kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

legitimerade 

sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier: 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

högspecialiserad vård så 

som IVA, 

neonatalavdelningar och 

operation. 

Urvalsförfarande: 

bekvämlighetsurval. 

Urval: 30 sjuksköterskor 

intervjuades, 25 kvinnor 

och 5 män. Med en ålder 

mellan 21 till 50 år. 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

fokusgrupp intervjuer. 

Analysmetod: 

innehållsanalys.  

Styrkor:  

Hög tillförlitlighet, två 

personer har analyserat 

och tolkat data. Varierat 

urval, beskrivning av 

intervjutid. Noggrann 

beskrivning av 

analysprocessen. 

Hög överförbarhet, 

intervjuer med 

sjuksköterskor från olika 

avdelningar, och har 

liknande erfarenheter av 

bedside rapportering. 

Hög verifierbarhet, citat 

finns med i resultat för att 

visa att resultatet är 

identifierat utifrån 

insamlat material. 

Hög giltighet, tydligt 

beskrivet när intervjuerna 

skedde och fokusgruppen 

fick semistrukturerade 

frågor. 

Värdering: Hög kvalité. 

Bedside rapportering gav 

bättre kommunikation 

men störningar kunde 

förekomma som mycket 

ljud eller att de blev 

avbrutna vilket gjorde att 

information kunde missas. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering Resultat 

Kasinathan, S., Ang, E., & 

Lee, J. (2012). Patient 

handover in the oncology 

setting: an evidence 

utilisation project. 

International Journal of 

Evidence- Based 

Healthcare, 10(4), 369-

376. 

Singapore  

Syftet var att förbättra 

kvaliteten och 

varaktigheten av 

överrapportering av 

patienter mellan morgon 

och eftermiddags skift. 

Design: kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

legitimerade 

sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier: 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskor som var 

utplacerade på 

avdelningen. 

Urvalsförfarande: 

bekvämlighetsurval.  

Urval: 15 sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod: 

internetbaserad enkät 

metod. 

Analysmetod: data 

analyserades i en modul 

(JBI GRIP) 

Styrkor:  

Extern validitet, 

representativt urval, går 

att generalisera till andra 

sjukhus i samma land där 

en onkologisk inriktning 

finns. 

Hög begreppsvaliditet, 

forskarna har försökt så 

mycket som möjligt att 

inte påverka resultatet. 

Hög statistisk validitet där 

statistiken är relevant för 

resultatet. 

Hög reliabilitet, har 

använt redan existerande 

modeller för 

datainsamling och analys. 

Svagheter:  

Medel intern validitet, 

urval inte utförligt 

beskrivet. Samma enkät 

vid alla datainsamlings 

tillfällena.  

Värdering: medelhög 

kvalité. 

Alla fyra delar som mättes 

visade en märkbar 

förbättring. Den största 

förbättringen var att alla 

patienter hade en enhetlig 

plan för omvårdnaden. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering Resultat 

Kerr, D., Lu, S., & 

McKinlay, L. (2013). 

Bedside Handover 

Enhances Completion of 

Nursing Care and 

Documentation. Journal 

of Nursing Care Quality 

28(3), 217–225. 

Australien 

Att undersöka om 

avslutande av specifika 

omvårdnadsåtgärder och 

dokumentation 

förbättrades efter 

implementering av en 

modifierad 

överrapporteringsmetod. 

Design: kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor på tre 

avdelningar på ett sjukhus 

Exklusionskriterier: ej 

beskrivet 

Urvalsförfarande: 

bekvämlighetsurval. 

Urval: tre avdelningar 

observerades under fem 

dagar både i mätningen 

innan implementering och 

efter implementering, 754 

patientjournaler 

granskades under studien. 

Datainsamlingsmetod: 

granskning av patient 

journaler och 

observationer. 

Analysmetod: statistisk 

analys 

Styrkor: hög intern 

validitet där det var ett 

stort urval av journaler 

och alla 

överrapporteringar 

observerades under fem 

dagar.  

Hög extern validitet där 

resultatet kan 

generaliseras på liknande 

avdelningar i samma land. 

Hög statistisk validitet då 

de statistiska metoderna 

mätte vad de var 

utformade att mäta. 

Svagheter: 

begreppsvaliditeten kan 

påverkas av att 

sjuksköterskor visste att 

de observerades och vad 

som observerades. 

Värdering: medelhög 

kvalité. 

Ingen stor förändring i 

varaktigheten av rapporten 

observerades. En 

signifikant skillnad i 

avslutande av specifika 

omvårdnadsåtgärder 

observerades, patienter 

med allergier för 

mediciner hade band för 

allergivarning, 

medicinering gavs enligt 

ordination och 

patientidentitet fanns på 

båda sidor om 

ordinationsbladet. 

Dokumentation av 

omvårdnad ökade. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering Resultat 

Mardegan, K., Heland, 

M., Whitelock, T., Millar, 

R., & Jones, D. (2013). 

Developing a medical 

emergency team running 

sheet to improve clinical 

handoff and 

documentation. Joint 

Commission Journal on 

Quality & Patient Safety, 

39(12), 570-575. 

Australien 

Utformande av ett nytt 

MET record dokument för 

underlättande av 

överrapportering. 

Design: kvantitativ design. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor som 

använde MET record 

dokumentet 

Exklusionskriterier: ej 

beskrivet 

Urvalsförfarande: 

konsekutivt urval och 

bekvämlighetsurval. 

Urval: 100 konsekutiva 

MET record dokument 

granskades och 103 

sjuksköterskor svarade på 

enkäten. 

Datainsamlingsmetod: 

granskning av MET 

record dokument och 

enkäter. 

Analysmetod: statistisk 

analys och en textanalys 

gjordes på svar av de 

öppna frågorna i enkäten. 

Styrkor: hög intern 

validitet då 

urvalsförfarandet är att 

granska journaler och 

enkäter där författarna inte 

påverkar deltagarna i 

studien. 

Hög begreppsvaliditet då 

sjuksköterskor inte blivit 

påverkade av forskaren. 

Hög statistisk validitet där 

de statistiska metoderna 

mäter det de är till för att 

mäta. 

Svagheter: den externa 

validiteten kan påverkas 

genom att det inte går att 

generalisera resultaten då 

utveckling av metoden är 

gjord det sjukhus som 

studien är gjord för att 

kunna generalisera behövs 

flera studier på andra 

sjukhus. 

Värdering: medelhög 

kvalité. 

Metoden upplevdes som 

bättre än tidigare, mer 

lättförståelig och lätt att 

följa. Något som kunde 

förbättras var att mer plats 

behövdes till 

kommentarer, förenkling 

av listan med 

förkortningar och plats för 

tillfällig medicinlista för 

senare elektronisk 

förskrivning. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering  Resultat 

Sand-Jeklin, K., & Sherman, 

J. (2014). A quantitative 

assessment of patient and 

nurse outcomes of bedside 

nursing report 

implementation. Journal of 

Clinical Nursing, 23(19/20), 

2854-2863. 

USA 

Syftet var att kvantifiera 

kvantitativt utfall av 

förändring av utförandet av 

överrapportering till en 

blandad form av bedside 

rapportering. 

Design: kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor och patienter. 

Exklusionskriterier: ej 

beskrivna. 

Urvalsförfarande: 

bekvämlighetsurval. 

Urval: 233 patienter svarade 

på enkäten för baslinjen, 157 

svarade på enkäten när 3 

månader hade gått sen 

implementation och 154 efter 

13 månaders implementation. 

Sjuksköterskor, 148 

sjuksköterskor svarade på 

baslinje frågorna, 98 efter 3 

månaders implementation 

och 54 efter 13 månader. Det 

mest frekventa åldersspannet 

på sjuksköterskor var mellan 

22-34 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Kvasiexperimentell design. 

Enkäter skickades till 

patienter och sjuksköterskor 

svarade på en online-

undersökning. 

Analysmetod: data 

analyserades med hjälp av 

statistiska modeller. 

Styrkor: 

Hög intern validitet, stort 

urval även om bortfall 

skedde så var slutgiltiga 

urvalet stort. Anonyma 

enkäter med kontrollerad 

reliabilitet. 

Hög extern validitet, går att 

generalisera till liknande 

miljöer och patienter på 

andra avdelningar och 

sjukhus.  

Hög begreppsvaliditet, 

forskarna hade ingen direkt 

kontakt med deltagarna 

även om sjuksköterskorna 

visste att de var med i en 

studie och vad den 

handlade om eftersom 

samma frågor ställdes under 

de 3 olika mätomgångarna.  

Hög statistisk validitet, 

mätinstrumentet används 

för att upptäck samband. 

Hög reliabilitet då 

mätinstrumentet var 

mätsäkert. 

Värdering: hög kvalité. 

Sjuksköterskor tyckte att 

systemet var effektivt för att 

kommunicera och gjorde 

rapporten mer stress fri efter 

13 månader. Systemet 

involverade patienten mer 

och hjälpte till att minska 

patientsäkerhets problem. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att rapporten tog mer tid men 

det fanns ingen indikation på 

att sjuksköterskorna jobbade 

mer övertid. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering  Resultat 

Staggers, N., Clark, L., Blaz, 

J.W., & Kapsandoy, S. 

(2012). Nurses’ Information 

Management and Use of 

Electronic Tools During 

Acute Care Handoffs. 

Western Journal of Nursing 

Research 34(2), 153-173. 

USA 

Att undersöka sjuksköterskors 

informationshantering före 

och under överrapportering på 

en medicinsk- kirurgisk 

avdelning med computerized 

provider order setting (CPOE) 

och elektronisk 

omvårdnadsdokumentation. 

Design: kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

legitimerade sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier: 

sjuksköterskor med mindre 

än 6 månaders erfarenhet. 

Urvalsförfarande: 

bekvämlighetsurval 

Urval: 26 sjuksköterskor 

inkluderades med en 

medelålder på 37 år. 

Sjuksköterskornas 

erfarenhet var mellan 6 

månader och 20 år. Studien 

inkluderade 3 manliga och 

23 kvinnliga sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: 

halvstrukturerade intervjuer, 

observationer och 

inspelningar av 

överrapporteringar. 

Analysmetod: data 

analyserades med hjälp av 

dataprogram sen gjordes en 

textanalys. 

Styrkor:  

Hög tillförlitlighet, flera 

personer som analyserat och 

tolkat material. Varierat 

urval och en tydlig 

beskrivning av 

analysprocessen. 

Hög överförbarhet, material 

insamlat från flera olika 

avdelningar på två olika 

sjukhus. 

Hög verifierbarhet, flera 

personer har analyserat 

materialet och det finns även 

med citat från intervjuer som 

är relevanta till det resultat 

som är beskrivet. 

Hög giltighet, finns 

beskrivet hur intervjuerna 

genomfördes och när data 

samlades in. 

Svagheter: 

Urvalsförfarande, 

avdelningscheferna valde ut 

vilka som kunde passa i 

studien sen kontaktade 

forskarna de personerna. 

Värdering: medelhög 

kvalité. 

Ingen av sjuksköterskorna 

använde bara det 

elektroniska 

överrapporterings dokument 

för att det inte innehöll 

tillräckligt med information 

eller det innehöll för mycket 

information som 

sjuksköterskorna tyckte var 

onödig. Vissa använde 

formuläret men de fyllde 

själv i kompletterande 

information. Man använde 

de elektroniska resurserna 

bara för att dubbelkolla de 

data som man redan hade 

skrivit ned i egna 

anteckningar. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering Resultat 

Wakefield, D., Ragan, R., 

Brandt, J., & Tregnago, 

M. (2012). Making the 

transition to nursing 

bedside shift reports. Joint 

Commission Journal on 

Quality and Patient 

Safety, 38(6), 243-253. 

USA 

Förbättra patient 

tillfredsställelse avseende 

omvårdnadsspecifika 

indikatorer. 

Design: kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

legitimerade 

sjuksköterskor och 

patienter. 

Exklusionskriterier: ej 

beskrivet. 

Urvalsförfarande: 

bekvämlighetsurval. 

Urval: 18 sjuksköterskor 

av 32 svarade på frågor 

om hur överrapportering 

fungerade innan 

implementering och 23 

sjuksköterskor besvarade 

frågor om 

överrapportering efter 

implementering. 

Datainsamlingsmetod: 

enkäter. 

Analysmetod: statistisk 

analys. 

Styrkor: hög intern 

validitet med inget bortfall 

och avdelningen tydligt 

beskriven. 

Hög extern validitet då 

resultaten kan 

generaliseras på liknande 

avdelningar i samma land. 

Hög begreppsvaliditet där 

enkäter användes som 

datainsamlingsmetod. 

Hög statistisk validitet där 

de statistiska metoderna 

mäter det de är till för att 

mäta. 

Värdering: hög kvalité. 

Patients tillfredsställelse 

ökade. Sjuksköterskor 

föredrar bedside 

rapportering och de 

uppfattade att det fanns 

övergripande 

överenskommelse att 

bedsiderapportering 

förbättrade 

kommunikation mellan 

sköterska till sköterska. 

Förbättrade 

informationskvalitén och 

användbarheten. Tillåter 

smidigare upplevelse av 

överförflyttning för 

patienter. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift och land 

Syfte Metod ev. design Värdering Resultat 

Welsh, C. A., Flangan, M. 

E., & Ebright, P. (2010). 

Barriers and facilitators to 

nursing handoff: 

recommendation for 

design. Nursing Outlook, 

58(3), 148-154. 

USA 

Karakterisera skriftlig och 

inspelade slut av skift 

överrapportering. 

Design: kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor på tre 

avdelningar på ett sjukhus 

Exklusionskriterier: ej 

beskrivet. 

Urvalsförfarande: 

bekvämlighetsurval. 

Urval: 20 sjuksköterskor 

med en medelålder på 43 

år. 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: textanalys. 

Styrkor: hög tillförlitlighet 

då urval och analys 

noggrant beskrivs och två 

personer har granskat 

insamlad data. 

Hög överförbarhet, en 

noggrann beskrivning av 

deltagarna och 

studiekontext. 

Hög verifierbarhet då 

författarna inkluderat citat 

i artikeln och flera 

författare har granskat 

insamlad data. 

Svagheter: giltigeten är en 

svaghet då det inte är 

beskrivet när 

datainsamling skedde. 

Vördering: medelhög 

kvalité. 

För lite information sågs 

som ett hinder i de 

överrapporteringsmetoderna. 

I de inspelade rapporterna 

var för mycket information 

också ett hinder. Varierande 

kvalitet beskrevs som hinder 

och otillräckligt med tid för 

att ställa frågor. I den 

inspelade rapporten var fel 

på utrustning ett hinder och 

avbrott beskrevs i båda 

metoderna som hinder. 

Sjuksköterskorna ville få 

relevant information, 

relevant information var 

olika på olika avdelningar. 

 


	Inledning
	Bakgrund
	Patientsäkerhet
	Konsekvenser av bristande patientsäkerhet
	Patientsäkerhet i organisationen
	Villkor för patientsäkerhet i överrapportering
	Sjuksköterskans omvårdnads ansvar
	Överrapportering
	Överrapporteringsmetoder
	Bedsiderapportering
	Electronic Health Record (EHR)
	Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation (SBAR)
	Inspelad rapportering
	Skriftlig rapportering
	Medical Emergency Team running sheet (MET record)
	Cue card


	Problemformulering
	Syfte
	Metod
	Sökstrategi
	Urval
	Granskning
	Dataanalys
	Forskningsetiska överväganden

	Resultat
	Omvårdnad
	Bedsiderapportering
	Cue card

	Dokumentation
	Bedsiderapportering
	MET record

	Information
	Bedsiderapportering
	EHR
	Inspelad rapportering
	Skriftlig rapportering
	Cue card

	Kommunikation
	Bedsiderapportering
	Inspelad rapportering
	Skriftlig rapportering
	Cue card

	Tid
	Bedsiderapportering
	EHR
	SBAR

	Miljö
	Bedsiderapportering
	Inspelad rapportering
	Skriftlig rapportering

	Resultatsammanfattning

	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Möjligheter
	Bedsiderapportering
	SBAR
	MET record

	Hinder
	Bedsiderapportering
	EHR
	Inspelad rapportering
	Skriftlig rapportering



	Slutsats
	Kliniska implikationer
	Fortsatt forskning
	Referenser

