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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Kommunikation mellan ambulans- och akutmottagningspersonal är 

grundläggande vid patientöverlämning. Rapporten behöver vara effektiv, kort och koncis för 

att viktig information inte skall förloras. Rapporteringsmallar kan användas i syfte att ge en 

strukturerad rapport. Sjuksköterskors arbetsmiljö inom akutsjukvården är ofta stressig vilket 

kan försvåra givande och mottagande av rapport. Därmed finns risk för hotad 

patientsäkerhet och åsidosatt patientsekretess.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av överrapportering 

mellan ambulans och akutmottagning.   

Metod: En kvalitativ studie med deskriptiv design och induktiv ansats utfördes med 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Totalt tio intervjuer utfördes med 

både ambulanssjuksköterskor i södra Sverige samt sjuksköterskor på en akutmottagning i 

norra delen av landet. Data bearbetades och analyserades med en manifest kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier med tillhörande subkategorier vilka belyser resultatet, framkom 

efter dataanalysen. Att uppleva inre och yttre stress: Störande omgivningsfaktorer och 

känsla av otillräcklighet kunde påverka överrapporteringen på ett sådant sätt att 

patientsäkerheten hotades. Att uppleva struktur: Användning av en gemensam strukturerad 

rapporteringsmall vid överrapportering ansågs viktigt då rapportinnehåll upplevdes kort, 

koncis och innehållsrik vilket främjade god kommunikation. Att uppleva ömsesidig 

bekräftelse: God relation mellan ambulans- och akutmottagningspersonal visade sig ha 

betydelse vid rapport. 

Slutsats: En gemensam rapporteringsmall ansågs vara till hjälp för effektiv och säker 

överrapportering. En stressig arbetsmiljö upplevdes störa kommunikationen medan 

teamarbete och goda relationer istället främjade den. En önskan om att överrapportering fick 

ske ostört i en lugn miljö framkom i studien och ansågs vara en förutsättning för ett tryggt 

patientövertagande och patientsäkerhet.   

 

Nyckelord: Akutmottagning, ambulans, patientsäkerhet, sjuksköterska, överrapportering. 

   

 

  



ABSTRACT 
Background: Communication between ambulance- and emergency staff is essential during 

patient handover. The report needs to be effective, short and concise in order to not lose 

important information. Reporting guidelines can be used to keep the reporting structured. 

The nurses work environment in the emergency department is usually stressful which can 

cause difficulties in giving and receiving information. That can lead to lack of patient safety 

and confidentiality.  

Aim: The aim of the study was to describe nurses experiences of patient handover between  

ambulance and emergency department.   

Method: A qualitative study with a descriptive design and an inductive approach was 

conducted. Semistructured interviews were used as a data collection method. A total of ten 

interviews were conducted with both ambulance nurses from southern Sweden and nurses in 

the emergency department in the northern part of the country. A manifest qualitative content 

analysis was chosen for analysis of the data. 

Result: Three categories with associated subcategories emerged after dataanalysis and these 

illustrate the result. To feel internal and external stress: Disturbing factors in the work 

enviroment and a sense of dissatisfaction could endanger patient safety during handover. To 

experience structure: The use of mutual reporting guidelines during patient handover was 

considered to be important for the reporting to become short, concise and substantial which 

promoted good communication. To experience mutual confirmation: A good relationship 

between ambulance- and emergency staff was found to be important for patient handover.  

Conclusion: A mutual reporting guideline was seen as a tool for an effective and a safe 

patient handover. The informants experienced that the communication became disturbed 

when it was performed in a stressful work environment while teamwork and good 

relationships instead promoted communication. A wish for a calm and an undisturbed place 

for patient handover was revealed during the interviews and was seen as a condition for a 

safe patient handover. 

 

Keywords: Ambulance, emergency department, handover, nurse, patient safety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack önskar författarna rikta till alla deltagare, verksamhetschefer och handledare 

som gjort denna studie möjlig att genomföra samt all ny kunskap den genererat i detta 

högaktuella ämne i dagens sjukvård. 
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INLEDNING 

Författarna till denna studie är båda sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvård 

respektive akutmottagning. Sjuksköterskor på akutmottagning tar oftast emot patienter från 

ambulanspersonal och under denna fas i vårdförloppet är kommunikation det redskap som 

används under patientöverlämning. I vårt arbete möter vi frekvent patienter i en stressig och 

skiftande arbetsmiljö. Höga patientflöden och brist på sjukvårdsresurser kan leda till 

problem och missförstånd i vår kommunikation med varandra. Det finns ett intresse att få en 

bättre förståelse för hur sjuksköterskor upplever överrapportering mellan ambulans och 

akutmottagning och därför har sjuksköterskors upplevelser av överrapporteringssituationer 

valts att systematiskt studeras.  

BAKGRUND 

Kommunikation och informationsöverföring 

Begrepp som kommunikation och informationsöverföring är viktiga och centrala begrepp 

inom vården (Fossum, 2013; Talbot & Bleetman, 2007).  Kommunikation är en 

utgångspunkt för att vi människor ska bli bekräftade i vår identitet samt att vi ska kunna 

fungera i möten med andra människor. Kommunikation härstammar från latinets 

communicare som betyder att något blir gemensamt. Ofta ses kommunikationen som en 

tvåvägsprocess där information, tankar och åsikter utbyts muntligt eller skriftligt. 

Tvåvägsprocessen innebär ett aktivt deltagande av både sändare och mottagare medan 

information är en enkelriktad form av kommunikation där meddelanden endast överförs från 

sändaren till mottagaren (Talbot & Bleetman, 2007; Socialstyrelsen, 2008). 

 

Kommunikation på en gemensam nivå, givande av relevant, kort och koncis information 

samt aktivt lyssnande, främjade säkerhet och god vård kring patienten (Bost, Crilly, Wallis, 

Patterson, & Chaboyer, 2010). Bruce och Suserud (2005) fann att överrapportering av 

patienter underlättades om informationen som gavs var kort och koncis. Kommunikationen 

mellan ambulans- och akutmottagningspersonal kunde spela en central roll tidigt i 

vårdförloppet då initiala beslut om behandlingsinriktning redan fattades på 

akutmottagningen vilket kunde ha vidare betydelse för korrekt vård och behandling. I 

traumasammanhang finns i dag standardiserade metoder vid överrapportering. I en studie av 

Dawson, King och Grantham (2013), beskrevs traumateamet på akutmottagningen stanna 

upp och lyssna när ambulanssjuksköterskor gav information om vad som hänt, aktuella 

parametrar och observationer. Snabb respons från mottagande personal var av klinisk 

betydelse, dessa bedömningar och iakttagelser avgjorde sedan det fortsatta arbetet på 

traumarummet. En gemensam rapporteringsmall kunde underlätta strukturerad 

överrapportering när den användes på akutmottagningen och inom ambulanssjukvården 

(Evans et al., 2010; Jensen, Lippert, & Østergaard, 2013).  

Strukturerad överrapportering  

Idag finns standardiserade rapporteringsmallar som har utvecklats specifikt för att 

strukturera överrapportering mellan sjuksköterskor i ambulans och på akutmottagning vid 

stressiga, brådskande och oväntade situationer (Bost et al., 2010). Kool och Blickman 

(2007) beskrev Airway, Breathing, Cirkulation, Disability, Exposure (ABCDE)- konceptet 

som en strukturerad arbetsmetod för att snabbt kunna identifiera och behandla svårt sjuka 

patienter utifrån vitala tecken. Ett systematiskt användande av rapporteringsmallen gav 

struktur i överrapporteringen vilket kunde bidra till godare överblick av patienten samt 
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säkrare vård i brådskande situationer (Kool & Blickman, 2007). Även Situation, 

Background, Assessment, Recommendation (SBAR) var ett kommunikationsverktyg för 

konkret och effektivt informationsutbyte vilket kunde ge alla inblandade förståelse för vad 

som hade hänt och gjorts med patenten. Då kunde snabba beslut fattas på akutmottagningen 

och tiden för insättning av vård och behandling minskade vilket kunde förebygga vårdskador 

(Cornell, Townsend Gervis, Yates, & Vardaman, 2014). Onset, Provocation, Quality, 

Radiation, Severity, Time (OPQRST) var ett exempel på ett kommunikationsverktyg som 

användes för riktad anamnestagning vilket kunde underlätta struktur vid överrapportering 

(Idema et al., 2012).  

 

Rapporteringsmallar såsom ABCDE, SBAR och OPQRST kunde ge mindre 

informationsbortfall om innehållet i rapporten hålls kort, koncist och relevant. 

Patientsäkerheten kunde öka om kommunikationen förbättrades med hjälp av mallarna 

(Evans et al., 2010). Användandet av strukturerade mallar under överrapportering bidrog till 

stressreduktion för inblandad vårdpersonal (Idema et al., 2012, Talbot & Bleetman, 2007). 

Den initiala rapporten som ambulanspersonal gav, avgjorde sedan hur den fortsatta vården 

av patienten skulle riktas på akutmottagningen (Rüter, Nilsson, & Vikström, 2006).  

Patientsäkerhet och sekretess 

God vård medför ett ständigt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Socialstyrelsen reglerar 

riktlinjer, föreskrifter samt vägledning gällande patientsäkerheten och menar att 

patientsäkerheten i första hand handlar om skydd mot vårdrelaterade skador 

(Socialstyrelsen, 2009). Patientsäkerheten styrs av Patientsäkerhetslagen (PSL) som främjar 

patientsäkert arbete. I Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS, 2010:659), 5 §, fastställs vårdskada 

enligt följande: 

“ [...] vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder 

hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. 

 

I Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 1982:763), 2 §, står följande beskrivet: 

“ [...] vården skall vara av god kvalité och tillgodose patientens behov 

av trygghet. Vården skall så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten och denne skall ges individuellt 

anpassad information om hälsotillstånd, undersökning, vård och 

behandling”. 

          

I PSL (SFS 2010:659), 3 § definieras vårdgivare som kommun, myndighet eller landsting. 

Varje vårdgivare som bedriver hälso-och sjukvårdsverksamhet bör bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete vilket innebär att vårdgivaren ska planera, kontrollera, leda samt 

upprätthålla en god vård för att uppfylla kraven i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.  

Åtgärder ska omedelbart vidtas för att förebygga vårdrelaterade skador. Avvikelse och risker 

i sjukvården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt 

riskförebyggande arbete (PSL, SFS 2010:659, 3 §).  

 

Kommunikation var en viktig del i patientsäkerheten (Fossum, 2007). Om kommunikation 

var ineffektiv, äventyrades patientsäkerhet och i värsta fall kunde vårdskador uppstå. Det var 

därför viktigt att kommunikationen överfördes och tolkades rätt mellan olika parter (ibid). 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) innebär förbud att röja såväl 

skriftlig som muntlig känslig information och finns till för att skydda patientens personliga 
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integritet. I OSL (SFS 2009:400) framgår även att all personal inom hälso-och sjukvården 

har tystnadsplikt, endast personal som deltar i patientens vård har rätt att ta del av 

information om patienten.  

 

För att kunna bedriva en säker och god vård skall den vara säker, rationell, kunskapsbaserad, 

jämlik, patientfokuserad samt ges i rimlig tid (Socialstyrelsen, 2013). För att stärka 

patientsäkerheten, var teamarbete nödvändigt (Kvarnström, 2007). Definitionen av 

professionella team enligt World Health Organization (WHO), omfattar att vårdpersonal från 

flera olika yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården arbetar tillsammans med patienter 

och anhöriga för att åstadkomma bästa möjliga kvalité på vården (WHO, 2006). Om varje 

teammedlem kände sitt eget ansvar, kunde patientsäkerheten höjas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). International Councils of Nurses (ICN) etiska kod fungerar 

som en vägledning i etiskt handlande för sjuksköterskor världen över (ICN, 2012). Under 

sjuksköterskans vårdmöte med patienten skall hen ansvara för att upprätthålla respektfullhet 

och integritet, anpassa sig kulturellt, behandla och hantera konfidentiella uppgifter med 

varsamhet samt ansvara för att informationshantering garanterar sekretess (ibid). Mötet med 

patienten och närstående skall inte vara rutinmässig utan ske med en helhetsyn och god 

förståelse för de individuella behoven (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Faktorer som påverkar överrapportering 

Riskfaktorer för destruktiv kommunikation var okunskap, oerfarenhet samt ostrukturerad 

rapportering från sändaren (Evans et al., 2010). Uteblivet aktivt lyssnande eller ointresse för 

patienten bland akutmottagningspersonal vid patientöverrapportering, beskrevs som vanligt 

förekommande och bidrog till att information inte togs till vara och risken ökade för 

informationsbortfall (Bost et al., 2010; Dyrholm & Siemsen et al., 2012). Otillräckligt 

samarbete mellan olika team kunde leda till uteblivet ansvarstagande för patienten med 

direkta negativa konsekvenser för patientens säkerhet (Bost et al., 2010). Bristfällig 

organisation sågs även som bidragande negativ faktor för kommunikation. Skyldighet och 

ansvar för en välfungerande kommunikationskedja låg således inte bara på ambulans- och 

akutmottagningspersonal utan även på en tredje part på organisationsnivå. Chefers 

ansvarstagande för utbildningar, teamkunskap och ledarskap var betydelsefullt för att främja 

god kommunikation mellan anställda och därmed bidra till ökad patientsäkerhet (Bost et al., 

2010).  

 

En studie visade att stress- och störningsmoment var vanligt förekommande inom 

akutsjukvården (LeBlanc, 2009). Miljön som ambulans- och akutmottagningspersonalen 

vistades i, var många gånger extrem med hög stressnivå, högt patientflöde, personalbrist, 

tidsbrist, oljud och avsaknad av ledningsansvar. Det påverkade prestations- och 

uppfattningsförmåga negativt samt gav känsla av att förlora kontroll hos personalen. Många 

olika intryck ställde därför höga krav på sjuksköterskor som var tvungna att använda 

prioriteringsförmåga samt informationshantering under överrapporteringen (LeBlanc, 2009).  

Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Ett öppet och tillåtande klimat inom vårdteamet visade ha ökad betydelse för 

kunskapsutbyte. Som nyanställd sjuksköterska kunde handledning av vana kollegor vara till 

hjälp för att kunna bemästra problem och situationer hen ställdes inför (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). Vid hög arbetsbelastning kunde förutsättningarna för 

handledning minska. Om sjuksköterskan var stressad eller osäker, fanns risk för att korrekta 
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och snabba beslut inte fattades vilket kunde leda till hotad patientsäkerhet (Beckett & Kipnis, 

2009; Wikström, 2006).  

 

Hög arbetsbelastning inom både ambulans och akutmottagningsverksamheten kunde 

upplevas mödosamt och stressande på ett mentalt plan (Bost et al., 2010). En känsla av 

otillräcklighet kunde uppstå och arbetsbördan bli svårhanterlig för personalen. Samtidigt 

ställdes krav att sjuksköterskor på akutmottagning skulle ha överblick och full kontroll över 

samtliga patienter för att snabbt kunna identifiera eventuell försämring. Det kunde då bli 

svårt för mottagande sjuksköterska att motta ny information om ankommande patienter 

(Wikström, 2006). Inom ambulansverksamheten, beskrevs utebliven träning i att ge en 

strukturerad rapport vara bidragande orsak till bristfällig kommunikation (Dawson, King, & 

Grantham, 2013). Informationsöverföring som skedde utan onödiga avbrott, kunde minimera 

störningsmoment för att inte riskera att värdefull information kring patienten förlorades. 

ABCDE, SBAR och OPQRST exemplifierades tidigare som stöd för strukturerad 

rapportering i syfte att minimera informationsbortfall vid patientöverlämning (Beckett & 

Kipnis, 2009; Bost et al., 2010).  

 

En tidigare studie visade att när den muntliga rapporten om vårdtagaren gavs av 

ambulanspersonalen, kunde viktiga upplysningar gå förlorade om den stördes eller inte aktivt 

lyssnades till. Betydelsefulla upplysningar kring den sjukes tillstånd kunde då missas, ibland 

med livsavgörande utgång (Talbot & Bleetman, 2007). Sjuksköterskor prehospitalt och på 

akutmottagning borde ha en förmåga att observera, värdera och upprätthålla patienternas 

behov samtidigt som hen ansvarade för patienter, medarbetare och anhöriga (Evans et al., 

2010). Ett gott vårdmöte med patient och anhöriga, kunde inte alltid uppfyllas på grund av 

den rådande arbetssituationen (Talbot & Bleetman, 2007).  

PROBLEMFORMULERING 

Akutmottagning och ambulanssjukvård är två aktörer i vårdkedjan med höga krav på en 

fungerande kommunikation. Tiden kring rapportering och överlämning av patienter från 

ambulanspersonal till personal på akutmottagning är ett känsligt skede i vårdkedjan. Problem 

och missförstånd i kommunikationen kan leda till uppkomna vårdskador och hotad 

patientsäkerhet på grund av att betydelsefull patientinformation kan förloras. Det finns 

studier som belyser hur olika faktorer påverkar kommunikation vid överlämning av patienter 

men få studier beskriver hur sjuksköterskor inom akut- respektive ambulanssjukvården 

upplever överrapportering. För att möjliggöra bättre och säkrare vård är det betydelsefullt att 

undersöka hur överrapportering mellan ambulans och akutmottagning kan upplevas av 

sjuksköterskor.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av överrapportering mellan 

ambulans och akutmottagning.  

METOD 

Studien har en kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats. Datainsamlingsmetoden 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Databearbetningen och dataanalysen 

utfördes med kvalitativ innehållsanalys såsom den beskrivs av Graneheim och Lundman 

(2004). 



5 
 

Urval 

Urvalet bestod av totalt tio verksamma sjuksköterskor; tre sjuksköterskor verksamma inom 

akutsjukvård, fyra verksamma inom ambulanssjukvård och tre sjuksköterskor med 

halvtidstjänstgöring inom både ambulans och akutmottagning. I nedanstående tabell, 

presenteras en översikt av deltagarnas arbetsplats, kön, ålder, utbildning och tid i yrket.  

 
Tabell 1: Tabell över deltagarna. 

Arbetsplats Kön Ålder Utbildning Tid i yrket 

Ambulansstation i 

södra Sverige 

Tre män 

En kvinna 

31-45 år Tre med vidareutbildning inom 

ambulanssjukvård. En inom 

ytterligare anestesisjukvård. 

7 - 20 år  

Akutmottagning i norra 

Sverige 

Tre kvinnor 26-33 år Tre med grundutbildning. 2 - 8 år 

Akutmottagning och 

ambulansstation i norra 

Sverige 

En man  

Två kvinnor 

23-36 år En med vidareutbildning inom 

ambulanssjukvård. Två med 

grundutbildning. 

10 månader - 8 år 

 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var sjuksköterskor inom ambulans- och 

akutsjukvård då den muntliga överrapporteringen involverade de båda 

sjuksköterskegrupperna. Hänsyn togs till variation i ålder, kön, utbildning och tid i yrket för 

att eftersträva ett ändamålsenligt urval med så stor variation av upplevelser som möjligt.  

 

Tillstånd att genomföra studien, inhämtades från enhetscheferna vid en akutmottagning i 

norra Sverige och på en ambulansstation i södra Sverige efter ett informationsbrev via mail 

och samtyckesformulär. Efter chefernas godkännande, valdes av författarna lämpliga 

informanter utifrån inklusionskriterierna. Då författarna är verksamma på den utvalda 

ambulansstationen respektive akutmottagningen, tillfrågades medarbetare personligen på 

berörda arbetsplatser om intresse för medverkan i studien fanns. Den skriftliga informationen 

kompletterades med en muntlig vid den personliga kontakten. I den skriftliga 

intresseförfrågan, framgick det att deltagandet var frivilligt. Information om frivilligt 

deltagande och att alla personuppgifter behandlades varsamt och konfidentiellt av författarna 

lämnades. Information om möjligheterna till att när som helst avbryta medverkan innan, 

under eller efter intervjuerna gavs. Informanterna fick därefter fylla i ett samtyckesformulär 

om att delta i studien.  

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats, ostört i ett avskilt rum under arbetstid 

enligt informanternas önskemål om plats, datum och tid för intervju. På ambulansstationen, 

intervjuades fyra specialistsjuksköterskor verksamma endast inom ambulanssjukvård av den 

ena författaren. Den andra, intervjuade sex sjuksköterskor på akutmottagningen. Utav dem, 

arbetade tre även halvtid prehospitalt. Data insamlades genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuformen baserades på frågor ur en semistrukturerad frågeguide med öppet 

utformade frågor som berörde sjuksköterskors upplevelser av överrapportering mellan 

ambulans och akutmottagning, se bilaga. Intervjuerna inleddes med att låta informanterna 

allmänt få berätta om hur det var att arbeta på sina arbetsplatser utan direkt koppling till 

syftet för att igångsätta samtalet. Samma öppningsfråga ställdes till alla informanter: 

”Beskriv vilka erfarenheter Du har av kommunikationen mellan akut- och ambulanspersonal 
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vid patientöverlämning?”. Intervjuerna varade mellan 11-35 minuter. Möjligheten till att 

ställa följdfrågor eller be informanterna utveckla sina svar, gavs under intervjuernas gång. 

Intervjuerna spelades in med diktafon för att inte förlora någon information för vidare 

analys. De inspelade intervjuerna utgjorde grunden för vidare databearbetning och 

dataanalys.   

 

Befintlig intervjuguide prövades i en pilotintervju där frågornas relevans samt intervjuteknik 

testades. Pilotintervjun utfördes med en arbetande sjuksköterska på en ambulansstation i 

Stockholm med 18 års erfarenhet inom yrket, varav tre år som sjuksköterska i ambulans. Ur 

en logistisk synvinkel, var det svårt för båda författarna att medverka vid pilotintervjun, 

därför närvarade endast en av författarna vid detta tillfälle. Två frågor omformulerades och 

en fråga tillkom efter reviderad intervjuguide. Pilotintervjun exkluderades för vidare 

databearbetning samt dataanalys och ingick ej i resultatet. 

Databearbetning och dataanalys 

 Bearbetning och dataanalys genomfördes med manifest kvalitativ innehållsanalys inspirerad 

av Graneheim och Lundman (2004) med induktiv ansats. Efter att intervjuerna utfördes, 

transkriberades materialet ordagrant enskilt av respektive intervjuare. Analysen av datan 

genomfördes i tre steg: I det första steget, lästes hela det transkriberade datamaterialet 

flertalet gånger av båda författarna enskilt och tillsammans för att få en helhetsuppfattning 

av vad som sades av informanterna. Hummande, harklande och biljud exkluderades från det 

transkriberade materialet utan att det påverkade innehållet. Författarna reflekterade sedan 

tillsammans över den helhetsbild de fått under läsningens gång. Under andra steget, 

formulerade författarna gemensamt meningsbärande enheter som återspeglade syftet utifrån 

det transkriberade materialet till ett enda datamaterial och som sedan utgjorde grunden för 

själva dataanalysen. I tredje steget kondenserades de meningsbärande enheterna gemensamt 

och abstraherades till koder tills samstämmighet uppnåddes. De koder som framkom ur 

meningsenheterna, speglade en kortfattad beskrivning av det transkriberade materialet på en 

högre abstraktionsnivå men essensen av datan bibehölls. Av koderna, bildade författarna 

sedan fyra subkategorier som slutligen indelades och presenterades i tre kategorier baserat på 

det transkriberade intervjumaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriernas 

innebörd säkerställdes genom att författarna återgick till det samlade datamaterialet för att få 

en klarhet över meningsenheternas betydelse och förstå sammanhanget i sin helhet. I tabell 

2, presenteras exempel på innehållsanalysens olika steg.  
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Tabell 2: Exempel på innehållsanalys.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Subkategori Kategori 

Det finns saker som 

kan störa; telefonerna 

och larmen ringer, 

läkaren står och 

stampar bredvid, 

patienter frågar massa 

saker samtidigt som 

jag försöker ta rapport. 

Kollegor kan också 

störa. Jag kanske sitter 

där med 10-15 

patienter, samtidigt 

som jag får rapport på 

den 16:e patienten. 

Telefoner, larm, 

avbrytande läkarrock 

kollegor samt mycket 

patienter är 

störningsmoment 

under rapport. 

-Oljud 

-Mycket folk i 

omlopp 

 

Störande 

omgivningsfaktorer i 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att uppleva 

inre och yttre 

stress 

 

 

Det kan kännas 

otillfredsställande och 

stressigt när man får ett 

prio 1-larm under tiden 

man rapporterar. När 

man kommer under 

perioder där man byter 

personal på akuten kan 

man få väldigt dålig 

uppmärksamhet 

Det blir stressigt att 

få ett prio 1 -larm 

under givande av 

rapport. Ge rapport 

under skiftbyte ger 

dålig uppmärksamhet 

-Bli avbruten 

-Rapport under 

skiftbyte 

Störande 

omgivningsfaktorer i 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö. 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna erhöll både skriftlig och muntlig information enligt de 

etiska riktlinjer som även finns i Helsingsforsdeklarationen (2013). Till informanterna gavs 

information om att deltagandet i studien var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i intervjun eller avböja att svara på vissa frågor utan att skäl behövde anges. 

Insamlad data avidentifierades och behandlades konfidentiellt så att inga personuppgifter 

röjdes. Det inspelade materialet och de utskrivna texterna förvarades så att endast författarna 

hade tillgång till det. Material som framkom i arbetet användes inte till något annat än i 

studien med hänsyn till nyttjandekravet. Skriftligt samtycke till att vara med i studien gavs 

och kunde när som helst avbrytas av informanterna. Ingen får delta i studien mot hans eller 

hennes vilja (Polit & Beck, 2004).    

RESULTAT 

Under analysprocessen framkom tre kategorier med fyra subkategorier ur datamaterialet som 

belyste sjuksköterskors upplevelser av överrapportering mellan ambulans och 

akutmottagning. En översiktstabell över koder, subkategorier och kategorier presenteras i 

tabell 3.  
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Tabell 3. Presentation av koder, subkategorier och kategorier som framkom i resultatet. 
Kategori Att uppleva inre och yttre stress Att uppleva 

struktur 

Att uppleva ömsesidig bekräftelse 

Sub-

kategori 

Störande 

omgivnings-

faktorer i 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö 

 

 

Känsla av att inte 

räcka till 

 

 Givande och 

mottagande av 

bekräftelse 

 

En trygg atmosfär 

 

Koder Oljud 

Mycket folk i 

omlopp 

Bli avbruten 

Rapport under 

skiftbyte 

Yttre stress 

Många bollar i 

luften 

Tidsbrist 

Högt 

patientinflöde 

Under-bemanning 

Inre stress 

Hög och tydlig 

kommunikation 

Tydlig ledarroll 

Stå still och lyssna 

Användandet av 

rapporteringsmall 

Kort och koncis 

rapport 

Innehållsrik 

överrapportering 

 

 

Feedback efter 

rapport 

Ögonkontakt 

Aktivt 

lyssnande 

Samarbete 

Visa respekt 

Gemensam 

förståelse 

Personkemi 

Tålamod 

Patientmedverkan 

under rapport 

 

Resultatet stärktes med utvalda citat ur intervjumaterialet. Ord eller meningar som 

eliminerades från citaten, redigerades bort då dessa varit irrelevanta för studiens syfte och 

utmarkerades med hakparanteser utan att innebörden förändrades. Citaten presenterades 

under passande kategorier/subkategorier och numrerades till respektive informant med 

slumpvalda siffror mellan 1-10 som endast författarna hade kännedom om. I tabell 4 

illustreras en översikt av antalet meningsenheter samt i vilka intervjuer 

subkategorierna/kategorierna förekommer. 
 

Tabell 4: Förekomst av meningsenheter i följande intervjuer: 

Kategori Subkategori Antal 

menings- 

enheter 

Intervjuer där 

subkategorier återfinns 

Att uppleva inre och yttre 

stress 

 

 

 

Störande omgivningsfaktorer i 

sjuksköterskans arbetsmiljö 

 

Känsla av att inte räcka till 

 

=23 

 

 

=24 

 

1,2,3,4,5, 6,8,9,10 

 

 

1,2,3,5,6,7,8,9,10 

 

 

Att uppleva struktur 

 

 

 

 

 

=65 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 

 

Att uppleva ömsesidig 

bekräftelse 

 

Givande och mottagande av 

bekräftelse 

 

En trygg atmosfär 

 

 

=11 

 

 

=40 

 

1,2,3,5,6,7,8,9,10 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
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Att uppleva inre och yttre stress 

Störande omgivningsfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö 

Sjuksköterskor inom både ambulanssjukvård och akutmottagning, beskrev omgivningen 

under överrapportering som stressig. Främst besvärades sjuksköterskor på akutmottagning av 

att inte aktivt kunna lyssna på information som gavs av ambulanspersonal på grund av 

störande omgivningsfaktorer under rapport. Då överrapportering oftast skedde på öppen 

plats, försämrades fokus på vad som sades och även ambulanspersonal kunde uppleva 

detsamma. Möjligheterna till att ge rapport enskilt i lugn och ro, upplevdes vara begränsade. 

Det ansågs till stor del bero på den stressiga arbetsmiljön och att rutiner för ostörd 

överrapportering inte fanns. Omgivningsfaktorer som gemensamt beskrevs som 

störningsmoment, var bland annat oljud i form av pipande medicinsk utrustning, ropande 

patienter och ringande telefoner. Även mycket folk i omgivningen, både patienter och 

medarbetare, gjorde det svårt för mottagande personal att aktivt lyssna till rapporten. Att bli 

avbruten av kollegor som var i behov av snabb hjälp med diverse patientarbete, läkare som 

muntligt ordinerade läkemedel eller krävde sjuksköterskeassistans samt patienter som ställde 

frågor, beskrevs som störningsmoment och skapade yttre stress främst hos sjuksköterskor 

arbetandes på akutmottagning. Det beskrevs som respektlöst beteende samtidigt som 

koncentrationen försämrades vilket kunde bidra till att viktig information om patienten inte 

tillvaratogs. Konsekvensen blev att patientsekretessen åsidosattes om obehöriga personer 

kunde lyssna på vad som sades när rapporten ägde rum på öppen plats.  

 

“Ljudnivå och buller är stressigt och kan uppstå när mycket människor är 

i rörelse. Kollegor kan störa. Larmtelefoner ringer. Det är en stressig 

miljö på akuten [...]. Det är inget slutet rum man brukar rapportera i och 

då blir patientsekretessen hotad” (Informant 9). 

 

Ambulanspersonal kunde bli avbrutna i sin överrapportering om de fick ett akut uppdrag från 

SOS-alarm. Att inte hinna rapportera klart, gav en känsla av stress vilket bidrog till 

bristfällig rapport. En rädsla uppstod då att viktig information skulle missas, vilket kunde 

hota patientsäker vård.  

 

“Under pågående överrapportering kan vi bli dragna på ett annat uppdrag 

och då kan man komma av sig i rapporten och viktigt information om 

patienten kan missas” (Informant 8). 

 

Att överlämna patienter under skiftbyte på akutmottagningen, upplevdes som stressigt för 

ambulanspersonalen. De ansåg sig då få sämre uppmärksamhet, vilket gav 

frustrationskänslor över att inte bli tagna på allvar. Mycket folk under skiftbytet bidrog till 

en upplevelse av en rörig, högljudd och stressig miljö för både ambulans- och 

akutmottagningspersonal. Skiftbyte skedde oftast under morgon, middag och kväll och 

hindrade aktivt lyssnande samt försämrade uppmärksamheten under mottagandet av rapport. 

Det kunde innebära informationsförlust som i sin tur kunde hota en patientsäker vård.  

 

“En dålig överrapportering är när det kan vara rörigt runtomkring. [...]. 

När man kommer i passbyte på akuten så är det mycket folk därinne 

samtidigt så försöker man rapportera men får ingen uppmärksamhet” 

(Informant 10). 
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Ännu sämre uppmärksamhet upplevde ambulanspersonal få av akutmottagningspersonal om 

patienten dessutom var lågprioriterad som kunde innebära längre väntetid innan hen blev 

bedömd av sjuksköterska och/eller läkare. Informanter hävdade att reducerat fokus under 

överrapportering av en lågprioriterad patient, riskerade att patienten försämrades i ett senare 

skede om hen inte bedömdes inom en rimlig tid.  

 

“Mindre uppmärksamhet fås vid överlämning av lågprioriterade patienter, 

speciellt om det är högt tryckt på akuten. Denna patient kan snabbt bli 

försämrad, det är ju en risk” (Informant 7).  

Känsla av att inte räcka till 

Det framkom att sjuksköterskor på akutmottagning ofta hade mycket att göra, vilket kunde 

försvåra mottaglighet för rapport. De beskrev känsla av att inte räcka till när de hade “många 

bollar i luften”. Det kunde innebära att ansvara för många patienter samtidigt, ha koll på 

uppdaterade läkemedelsordinationer, assistera läkare under diverse undersökningar, vara 

mottaglig för rapport på nyanlända patienter, svara i telefon, medverka på trauman och 

samtala med patienters anhöriga. Högt patientinflöde beskrevs som en bidragande orsak till 

otillräcklighetskänsla. Den stressiga arbetssituationen upplevdes som otillfredsställande när 

sjuksköterskor inte kunde möta alla patienters behov, trots stark vilja att vara alla 

behjälpliga. Även om det mångsidiga, varierande och intensiva arbetet på akutmottagningen 

ibland kändes stimulerande, var gränsen till känsla av att tappa kontroll nära.  

 

När sjuksköterskor på akutmottagningen hade ”många bollar i luften”, hade de svårt att 

fokusera på vad som sades under överrapporteringen på grund av stresskänsla och tidsbrist 

för att ta emot rapport på nya patienter. Samtidigt beskrev ambulanspersonal att det var 

jobbigt att ge rapport då de ansåg att de inte blev lyssnade till. De beskrev att de fick vänta 

in ett lämpligt läge för patientöverlämning när arbetssituationen för mottagande 

sjuksköterska hade lugnat ned sig, vilket uppskattades av akutmottagningspersonalen. 

Konsekvensen blev att det tog längre tid innan rapport kunde lämnas samtidigt som 

allmänheten var i behov av ambulans. På så vis kunde det leda till en viss upplevelse av att 

inte räcka till hos ambulanspersonalen. De informanter som tjänstgjorde halvtid på 

akutmottagningen och inom ambulanssjukvården, beskrev att de kände sig mindre stressade 

när de arbetade i ambulans då de endast hade en patient åt gången att vårda. Genom att vårda 

en patient i taget, kunde ambulanspersonal lägga allt fokus på att ge patienten ett så gott 

omhändertagande och god vård som möjligt utan att känna sig otillräckliga.  

 

“På akuten är det mera stress, pulsökning, snabba beslut och spring. Inom 

ambulansen är det mindre stressigt och lättare att fokusera eftersom man 

bara har en patient” (Informant 6).  

 

Underbemanning på akutmottagningen skapade ibland känsla av att inte räcka till, i 

synnerhet om patientinflödet var högt. Akutsjuksköterskor fick således på egen hand ersätta 

sin frånvarande arbetskollega och därmed ensam vara ansvarig för dubbelt så många 

patienter. Det var då svårt för mottagande sjuksköterskor att vara närvarande under 

överrapportering på nyanlända patienter eftersom de samtidigt var tvungna att fokusera på 

och ansvara för patienter i omgivningen. Det medförde en stark känsla av inre stress. 

Ambulanspersonal upplevde på samma gång frustration och inre stress när det inte fanns 

någon mottagande sjuksköterska att ge rapport till. Fördröjd vård för den nyanlända 

patienten kunde då uppstå. Önskvärt var att överrapporteringen var effektiv, kort och koncis 
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när akutmottagningen var underbemannad. Om ambulansbesättningen var ny och oerfaren, 

kunde en snabb, kort och koncis rapport inte alltid ges på grund av osäkerhet och nervositet. 

 

“Ibland är man ju ensam sjuksköterska och tar hand om alla patienter, då 

kan man vilja ha en kort, koncis och snabb rapport av 

ambulanspersonalen” (Informant 2). 

Att uppleva struktur 

Sjuksköterskor på akutmottagningen, upplevde att ambulanspersonals överrapportering 

under traumasammanhang oftast fungerade strukturerat. De använde sig för det mesta av ett 

strukturerat överrapporteringssystem. Rapporteringsmallarna ABCDE samt SBAR 

uppfattades som pålitliga, enkla och effektiva kommunikationsverktyg vilka underlättade 

informationsöverföring under patientöverlämning. Som novis ambulanssjuksköterska ingav 

rapporteringsmallar trygghetskänsla. Som nyanställd kunde känsla av osäkerhet och 

nervositet ändå resultera i att en ostrukturerad och krånglig rapport gavs. 

 

“Som ny och oerfaren i traumasammanhang kan rapporten bli rörig. Man 

kan bli nervös när man står där och funderar [...]” (Informant 6).    

 

En annan rapporteringsmall som framkom i intervjuerna var OPQRST- modellen. Den 

ansågs vara för svår samt ineffektiv på grund av de många bokstäverna att hålla ordning på 

och inte speciellt användbar vid exempelvis trauman eller livshotande tillstånd. Således 

spelade även rapportmallarnas bokstavskombinationer roll för upplevelse av struktur under 

överrapportering.  

 

“SBAR fungerar som bra stöd för att hålla den röda tråden vid den 

muntliga rapporten. Det finns andra modeller att rapportera utefter som 

OPQRST men den är för krånglig med många bokstäver” (Informant 9).  

 

En gemensam rapporteringsmall beskrevs vara önskvärt och borde användas för en effektiv, 

kort och innehållsrik rapport. Det skulle möjliggöra en tydligare överblick över den rådande 

situationen samt underlätta aktivt lyssnande för mottagande akutmottagningspersonal. 

Sjuksköterskor upplevde att det saknades riktlinjer gällande tydliga rapporteringsmallar. 

Samtidig användning av flera rapporteringsmallar kunde göra det svårt att hålla en “röd 

tråd” i rapporten samtidigt som det försvårade mottagande av information. Patientsäkerheten 

ansågs kunna bli hotad om viktig kännedom om patienten inte lyssnades till eller förvaltades 

noga.  

 

“Det som jag tänker är ju hur viktigt det är att man har en struktur när 

man rapporter, till exempel SBAR [...] eller ABCDE. Det blir enklare att 

följa med både när man rapporterar och när man tar emot en rapport. 

Saknas den här strukturen så tycker jag att det kan bli svårt att hänga med 

och snappa upp informationen” (Informant 5).  

         

Ambulanspersonal förväntade sig att traumateamet var på̊ plats och gjorde sig redo att ta 

emot rapport när de anlände med traumapatienten. Det var av värde om rapport kunde ges 

till hela det mottagande traumateamet för att effektivisera tiden på traumarummet så att 

snabb hjälp kunde ges patienten. Viktigt var att överrapporteringen fick ske oavbrutet, 

annars fanns risk att den ”röda tråden” uteblev samt att fokus från rapporten bortföll. Många 
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gånger upplevde ambulanspersonal att traumateamet påbörjade patientarbete under tiden 

rapport gavs. Då uppstod en känsla av att inte bli lyssnad till och det beskrevs vara ett 

nonchalant beteende. 

 

“När patienten kommer in på rummet, då ska man inte kasta sig över 

patienten på en gång och börja rycka i, slita i och klippa i kläder samt dra 

i sladdar utan man ska stanna upp och lyssna” (Informant 4).  

 

Överrapportering upplevdes bli störd om den avbröts med frågor eller om personal gick in 

och ut från traumarummet. Frågor som ställdes under tiden, kunde bero på att mottagande 

personal inte var tysta och lyssnade eller på grund av personalfrånvaro. När behov uppstod 

att ge ytterligare rapport, bidrog det till dröjsmål för vård och behandling vilket kunde leda 

till att patienten istället försämrades. Önskvärt var att traumateamet var samlat, stod stilla, 

lyssnade samt att de väntade med patientarbete och frågor tills överrapporteringen var klar. 

En god kontakt etablerades med det mottagande traumateamet när det fanns en tydlig 

traumaledare som bestämde när rapport skulle ges. Full uppmärksamhet från mottagande 

personal på traumarummet erhölls då.  

 

“Det är viktigt att alla är med och lyssnar på rapporten och med en tydlig 

ledare inne på traumarummet [...]. Det är viktigt vid överrapporteringen 

att man talar högt och tydligt och att det är tyst!” (Informant 9). 

 

För det mesta skedde överrapportering under traumasammanhang strukturerat och fungerade 

mestadels effektivt. Ibland kunde ambulanspersonalen dock uppleva mottagande från 

personal på traumarummet som icke fungerande, i synnerhet om traumapatienten var svårt 

skadad eller hade varit med om en extraordinär händelse. Stressen hos traumateamet verkade 

då ta överhand vilket kunde resultera i en kaosartad situation och uteblivet lyssnande.   

 

“När det är en riktigt dålig patient, exempelvis en skottskada, är folk 

väldigt stressade. Ingen lyssnar utan allt är bara kaos. Alla pratar i mun 

på varandra och man vet då inte om någon har hört eller förstått vad man 

har sagt [...]” (Informant 8).  

Att uppleva ömsesidig bekräftelse 

Givande och mottagande av bekräftelse 

Validering av varandra under överrapportering, kunde förbättra kommunikationen. Givande 

och mottagande av bekräftelse kunde ske både verbalt samt via kroppsspråk. Mottagande 

sjuksköterska visade sitt intresse och fulla fokus för den nyanlända patienten när hen vände 

sin uppmärksamhet från andra arbetsuppgifter och tittade överrapporterande sjuksköterska i 

ögonen. Var hen tyst och ställde relevanta följdfrågor efter avslutad rapport, kunde 

ambulanspersonal känna sig bekräftade och säkra på att information som gavs uppfattades 

korrekt. Det skapade en känsla av trygghet och ansågs vara betydelsefullt för god 

kommunikation samt tryggt patientöverlämnande. När akutmottagningspersonal var 

stressade, försvårades dock möjligheterna att erhålla bekräftelse vilket kunde leda till 

feltolkning av information. En patientsäker vård kunde därmed hotas. Ambulanspersonal 

upplevde många gånger att de inte blev lyssnade till när de skulle överlämna patientansvaret. 

Mottagande personal kunde visa sitt ointresse genom att korsa sina armar och rikta sin blick 

i datorskärmen, utföra annat patientarbete eller samtala med andra kollegor under 
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överrapporteringen. En önskan fanns om högre grad av ögonkontakt samt närvaro under 

rapport, vilket var förutsättningar för effektiv kommunikation.  

  

”Jag tycker det är viktigt att man känner att man har kontakt med 

sjuksköterskan som man rapporterar till och att den inte sitter och gör 

massa andra grejer, båda är deltagande i samtalet och att man får 

bekräftelse på det man sagt har gått fram” (Informant 8). 

 

Akutmottagningspersonal upplevde i sin tur få sina bekräftelsebehov tillfredsställda när 

ambulanspersonal inväntade sin tur att ge rapport. Mottagande sjuksköterska kunde då själv 

avgöra när hen var redo och mottaglig för att ta emot en ny patient. Därmed underlättades 

aktivt lyssnande samtidigt som uppmärksamhet och fullt fokus kunde riktas till 

ambulanspersonalen.  

En trygg atmosfär  

Ett gott samarbete mellan ambulans- och akutmottagningspersonal skapade bättre 

förutsättningar för tryggt överlämnande av patienten. Samarbete mellan personal gynnades 

om personkemi stämde överens. Förtrogenhet med varandras styrkor och brister, skapade en 

trygghetskänsla vilket även speglade sig i överrapporteringen. Nervositet minskade eller 

försvann under givande av rapport vilket bidrog till att den förblev kort och koncis samtidigt 

som den lättare mottogs och lyssnades till. En mer avslappnad och trygg atmosfär mellan 

personalen under patientöverlämnandet uppstod då. Gemensamma personalaktiviteter på 

fritiden gavs som förslag på vad som kunde underlätta samarbetet. Även hospitering hos 

varandra kunde bidra till ett förbättrat samarbete men även till ökad och gemensam 

förståelse för varandras arbetsplatsförutsättningar. När en gemensam förståelse inte fanns, 

blockerades gott samarbete och därmed förhindrades möjligheterna till god kommunikation 

personalen emellan.  

 

“Förstår man inte varandra och andra situationer så blockerar man bra 

kommunikation. Jag tror att det är väldigt bra att hospitera hos varandra 

för ökad förståelse. Känner man varandra tillräckligt väl, pratar man lätt 

med varandra och blir inte så stel och nervös vid överrapportering” 

(Informant 10). 

 

Den optimala miljön för överrapportering enligt alla informanter var när den kunde levereras 

i en så lugn och ostörd miljö som möjligt. Fick överrapportering ske lugnt och avskilt, kunde 

akutmottagningspersonal fokusera på rapportens innehåll vilket bidrog till ökad 

trygghetskänsla för alla inblandade under patientöverlämningen. På så vis kunde alla vara 

närvarande och känna närvaro utan att det fanns störande omgivningsfaktorer som skapade 

upplevelser av inre och yttre stress. Därmed blev även den fortsatta vården tryggare och 

säkrare för den aktuella patienten när vårdansvaret flyttades från den prehospitala 

verksamheten om personal kände sig trygga under överrapportering.  

 

“Det bästa är när vi kan visa fullt fokus för ambulanspersonalen. Man 

får då full koll på patienten. Då är det lätt att ta över vården. Det blir 

mycket tryggare och säkrare för patienten, ja alla inblandade 

egentligen” (Informant 3).  

 

Försök att minimera avbrott och störningsmoment under rapport i syfte att inte förlora viktig 

information, var inte möjligt när den skedde på öppen plats. Ambulanspersonal försökte i 
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möjligaste mån visa förståelse och ha tålamod genom att vänta med överrapportering om de 

såg att mottagande sjuksköterska hade mycket att göra. De menade att det var viktigt att visa 

respekt och försöka hjälpa varandra i arbetet. Genom ömsesidig förståelse och ödmjukhet, 

kunde positiva attityder till varandra skapas i syfte att påverka möjligheterna till en 

välfungerande kommunikation, därmed effektiviserades även tiden innan patienten fick vård 

och behandling.  

 

“Överrapporteringssituationer som fungerar bra är främst när 

ambulanspersonalen vet hur vi jobbar på akutmottagningen. Man har 

samma tänk. Man får en kortfattad och korrekt rapport vilket underlättar 

snabbare beslut” (Informant 2). 

 

Det nämndes att patientmedverkan under den verbala överlämningen kunde inge ökad 

trygghetskänsla. Om aktuell patient var i skick att kunna medverka när information till 

mottagande sjuksköterska gavs, fick patienten möjlighet att själv komplettera den muntliga 

informationen med egna formulerade ord när ambulanspersonalen talat till punkt. Var 

patientdelaktighet möjlig under rapport, ansågs det bidra till en mer innehållsrik och 

komplett rapport, vilket gjorde att ambulanspersonal kunde känna sig ännu säkrare att all 

väsentlig information och viktiga detaljer lyfts fram.  

 

“Jag brukar involvera patienten och be den fylla i det jag missat efter 

min muntliga rapport om de kan” (Informant 7).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av överrapportering, 

valde författarna att använda sig av en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design för att 

beskriva personalens upplevelser och därmed öka möjligheten till att uppnå syftet. Kvalitativ 

forskning gör det möjligt att ta del av människors livsvärld och kan göras genom intervjuer. 

Trovärdighet inom kvalitativa studier innebär tillförlitlighet, överförbarhet, stabilitet och 

objektivitet (Polit & Beck, 2004). Dessa begrepp kommer att involveras och bearbetas i 

följande metoddiskussion.  

 

Tio deltagare utifrån studiens inklusionskriterier valdes i strävan efter en heterogen grupp 

för att få en spridning på resultatet (Polit & Beck, 2004). Målet var att få en så stor variation 

som möjligt och för att få ett spektrum av upplevelser, därför togs hänsyn till variation i 

ålder, kön, utbildning samt tid i yrket vid urvalet. Därmed anses det varierande urvalet vara 

ändamålsenligt vilket ökar resultatets trovärdighet. Eftersom informanterna valdes från en 

ambulansstation respektive en akutmottagning, kan det innebära begränsning i variationen 

vilket kan ses som en svaghet. På grund av studiens omfattning samt ur en logistisk aspekt, 

valdes urvalet att avgränsas till respektive författares arbetsplats. Tydlig beskrivning av 

urvalet, datainsamlingen, databearbetningen och dataanalysen gjordes vilket ökar studiens 

trovärdighet. Det möjliggör överförbarhet till andra grupper och därmed kan trovärdigheten i 

studien utökas (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatets överförbarhet kan ha begränsats 

då antalet informanter var förhållandevis få, dock är det alltid läsaren som avgör 

överförbarheten (Polit & Beck, 2004). Målet var inte att generalisera sjuksköterskornas 

upplevelser utan istället beskriva hur överrapportering kan upplevas. 
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Intervjuerna genomfördes under två veckor med hänsyn till informanternas egna önskemål 

om plats, datum och tid vilket kunde inge trygghetskänsla hos informanterna. Känsla av 

trygghet och tillit under intervjun kunde växa om relation som kollegor fanns till varandra. 

Det möjliggjorde ett mer öppet förhållningssätt till att delge upplevelser på ett djupare plan. 

Sämre beskrivning av informanternas upplevelser kunde fås om förtroendet var sviktande 

när anonymitet för varandra fanns. Därför kan intervjuer av kollegor ses som en styrka i 

denna studie. Nackdelen med en kollegial relation, var att samtalet omedvetet kunde styras i 

en förutbestämd riktning som var anpassat efter författarnas förförståelse till ämnet. Ännu en 

svaghet kan vara att de flesta intervjuerna utfördes på arbetstid. Kan en distans från arbetet 

inte upprätthållas under intervjuförfarandet, finns risk att bli avbruten om arbetsmiljön är 

stressig vilket kan störa datainsamlingen.  

 

Under en av intervjuerna på ambulansstationen, fick en informant ett akut larmuppdrag 

vilket bidrog till att påbörjat samtal fick avbrytas. Detta hade inte varit möjligt om intervjun 

istället utförts i hemmet. Avbrottet ansågs dock inte påverka resultatet då samtalet ej nått 

fram till första intervjufrågan. Ny tid för intervju skedde nästkommande dag. Studiens 

stabilitet anses heller inte ha hotats då tidsramen för utförande av intervjuerna hölls. Två 

informanter valde att bli intervjuade i hemmet, vilket reducerade störningsfaktorer och 

bidrog till en mer lugn atmosfär där distans kunde hållas från arbetet. Fördelen med att 

intervjua i hemmiljö, var att så lite som möjligt kunde påverka och störa intervjun och kunde 

därmed bidra till en trygg och avslappnad miljö (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

En pilotintervju testades innan de faktiska intervjuerna utfördes. Då båda författarna saknade 

erfarenhet av intervjuteknik, var pilotintervjun till praktisk hjälp för att dels prova på att 

utföra intervju men även för att testa frågornas relevans och kan ses öka studiens 

tillförlitlighet. En förbättrad intervjuteknik utvecklades allt eftersom intervjuinsamlingen 

fortskred, vilket kan ha bidragit till att intervjuer med god kvalitet erhölls och kan anses öka 

studiens trovärdighet. Data insamlades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

öppet formulerade frågor ur en intervjuguide och är lämpligt när forskaren vill undersöka ett 

specifikt ämne med några förutbestämda frågor (Polit & Beck, 2004). Informanter kan då 

uppmuntras att svara fritt vilket kan bidra till ett vidgat resultatperspektiv men med fokus på 

ämnet som studeras (ibid). Samma inledningsfråga ställdes till alla informanter. Resterande 

frågor, kunde utifrån intervjuguidens ordningsföljd variera något beroende på 

informanternas svar. Ostrukturerade öppna intervjuer hade kunnat användas som 

datainsamling för att undersöka sjuksköterskors upplevelser men ansågs vara olämpligt 

eftersom syftet med studien inte vara att göra en fenomenologisk analys av datamaterialet.   

    

Under intervjuerna ställdes följdfrågor för en mer samtalsliknande karaktär och för att 

vidareutveckla intressanta svar med hänsyn till syftet. De följdfrågor som uppkom varierade 

beroende på vilka svar som framkom under intervjuernas gång, vilket kan ses som en 

begränsning i överförbarhet. En kvalitativ studies tillförlitlighet handlar om stabiliteten i 

datamaterialet över tid (Polit & Beck, 2004). Tillförlitligheten ökar genom användandet av 

en intervjuguide som säkerställer att alla deltagarna fått samma intervjufråga (Trost, 2010). 

Det tillåter även andra forskare som vill replikera studien att utföra intervjuer efter samma 

mall vilket kan ses som en styrka med hänsyn till överförbarhet.  

 

Att intervjuerna bandades in kan ses som en nackdel då informanterna skulle kunna känna 

sig obekväma med att bli inspelade trots att garanti om anonymitet gavs på förhand.  Det var 

dock inget som märktes under samtalen. Fördelen med att använda sig av diktafon är att 

informationsbortfall undviks vilket ökar tillförlitligheten (Polit & Beck, 2004). 
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Maktförhållandena minimerades då respektive intervjuer utfördes under närvaro av endast 

en författare. Om båda författarna hade deltagit under samma intervju hade ett ojämlikt 

maktförhållande kunnat uppfattats av informanterna. Ett etiskt förhållningssätt tillämpades 

under hela studiens tid som involverade informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav vilket styrker studiens tillförlitlighet.  

 

Ungefär hälften män och kvinnor intervjuades, majoriteten av männen arbetade på 

ambulansen medan de kvinnliga informanterna dominerade på akutmottagningen.  Trots att 

intervjupersonerna arbetade på olika arbetsplatser och trots att könen varierade, kunde 

skillnader i upplevelser beroende på kön inte identifieras av författarna. Ytterligare 

intervjuer av kvinnor inom ambulanssjukvården respektive män på akutmottagningen kan 

därmed tala mot att det tillfört ytterligare nytta för studien. Det är inte antalet intervjuer som 

avgör graden av tillförlitlighet, det är svarens kvalité (Kvale & Brinkmann, 2014). Erhålls 

svar av god kvalitet kan trovärdighet i studien åstadkommas (Graneheim & Lundman, 

2004). Den kortaste intervjun varade i 11 minuter. Trots att den var förehållandevis kort, var 

den innehållsrik och svarade väl på syftet. Datamättnad anades redan efter åtta intervjuer 

men en tydlig datamättnad uppnåddes efter tio stycken, vilket styrker resultatets 

trovärdighet. Tillika kan för många intervjuer innebära en ohanterligt stor datamängd under 

analyseringsmomentet (Trost, 2010).  

 

Databearbetningen och dataanalysen utfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med 

en induktiv ansats och valdes för att objektivt få fram det innehåll som uttrycktes i 

intervjutexterna då syftet med studien var deskriptiv. En kvalitativ innehållsanalys är en 

användbar metod vid analys av transkriberade intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna fördelade transkriberingsarbetet jämnt vilket ansågs som en styrka då båda 

kunde bli bekanta med materialet och lika delaktiga i analysprocessen. Den fortsatta 

analysprocessen med genomläsning av intervjumaterialet, kondensering, kodning och 

kategorisättning genomfördes sedan tillsammans tills samstämmighet mellan författarna 

uppnåddes, vilket ökar tillförlitligheten (Polit & Beck, 2004). En svaghet med uppdelning av 

transkribering skulle kunna vara att den sker på olika sätt. Dock var författarna överens om 

att transkribera datainnehållet ordagrant för att minimera informationsbortfall vilket kan ses 

som en styrka.  

 

Resultatets tillförlitlighet stärktes genom att uppsatsförfattarna lyfte fram talande citat från 

originaltexten som ansågs vara relevant för studiens syfte och som passade in under 

respektive kategori och subkategori. Författarna anser det som en styrka att samtliga 

informanter finns representerade i de valda citaten. Graneheim och Lundman (2004) menar 

att det ger läsaren en möjlighet att göra en bedömning av var informationen i 

subkategorierna och kategorierna kommer ifrån vilket ökar studiens trovärdighet.  

 

Studiens trovärdighet ökade genom att författarna exemplifierade innehållsanalysens olika 

steg genom presentation av analysschema, se tabell 2. Tabellen visar hur meningsenheter, 

koder, subkategorier och kategorier har skapats.  Under hela analysprocessen har det funnits 

en medvetenhet hos båda författarna att förhålla sig objektivt till datamaterialet, vilket anses 

stärka resultatets tillförlitlighet. Någon form av texttolkning kan ske men den kan vara mer 

eller mindre djup (Graneheim & Lundman, 2004). Då båda författarna är verksamma 

sjuksköterskor inom studiens berörda yrkesgrupper, har parantessättandet av den egna 

förförståelsen varit en utmaning men nödvändig för en trovärdig studie. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det är viktigt att inte utesluta något av stegen i analysprocessen 
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samt att data bör hanteras varsamt, annars finns risk att data kan gå förlorad och kan påverka 

studiens tillförlitlighet.  

Resultatdiskussion 

Alla informanter, kunde i sina beskrivningar om upplevelser kring överrapportering, relatera 

till det innehåll kategorierna återspeglat vilket kan anses vara ett tillförlitligt och 

representativt resultat. Om resultatet är representativt för det som var avsett att beskrivas 

under studiens gång, styrks tillförlitligheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatets trovärdighet kan anses vara styrkt då alla intervjuer som erhölls var av god 

kvalitet eftersom tydlig datamättnad uppnåddes.  

 

Att uppleva inre och yttre stress 

Studiens resultat visade att sjuksköterskor upplevde någon form av inre och yttre stress 

under överrapportering. Störande omgivningsfaktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö beskrevs 

främst orsaka yttre stress vilket bidrog till störd överrapportering. Då överrapportering 

mestadels skedde på öppen plats, kunde omgivande störningsmoment distrahera 

uppfattningsförmåga. Det kunde leda till att viktiga upplysningar om patienten inte 

tillvaratogs samtidigt som utomstående kunde ta del av känslig information. Tidigare 

forskning beskrev att patientsäkerheten kunde bli hotad om den muntliga överrapporteringen 

stördes eller inte aktivt lyssnades till (Talbot & Bleetman, 2007). Bost et al. (2010) menade 

att sjuksköterskans hektiska arbetsförhållanden många gånger ledde till just störd 

koncentration och uppfattningsförmåga vilket kunde ses stämma överens med vad 

informanterna beskrev i sina intervjuer. När ankommande larm från SOS-alarm avbröt 

ambulanspersonalens rapport, kunde livsavgörande information om patienten glömmas bort 

att ges under överrapportering. Konsekvensen blev försenat omhändertagande samt 

bristfällig vård och kunde ibland resultera i dödlig utgång för patienten (Talbot & Bleetman, 

2007).  

 

Att patientsekretess åsidosattes under överrapportering i öppen miljö, kan ses som både icke 

etiskt och olagligt om utomstående hör vad som sägs. Enligt svensk lag innehar all 

vårdpersonal tystnadsplikt vilket betyder att alla patientuppgifter är sekretessbelagda för att 

skydda patienten mot obehöriga. Endast personal som är delaktiga i patientens vård och 

behandling får ta del av patientinformationen som omfattas av sekretess (OSL, SFS 

2009:400). Enligt ICN’s etiska kod skall sjuksköterskor hantera konfidentiella uppgifter 

varsamt och garantera sekretess vid informationsöverföring (ICN, 2012). ICN’s etiska kod 

är inom omvårdnadsetiken internationellt grundläggande och bör tillämpas i alla handlingar 

av sjuksköterskor världen över (ibid). Således kan överrapportering på öppen plats ses som 

en kränkning av patientens integritet samtidigt som svensk lag bryts. Även den 

internationella aspekten vad gäller sjusköterskors etiska förhållningssätt kan då anses vara 

ifrågasatt. Informanterna var medvetna om att plats för överrapportering ibland var olämplig 

med tanke på att sekretess kunde hotas. Trots det, fortskred givande av muntlig rapport i 

öppen miljö eftersom det varken fanns implementerade rutiner eller möjligheter till att 

rapportera ostört på informanternas arbetsplatser. På så vis kunde brister i vårdens 

organisation drabba patienten och resultera i att vårdlidande uppstod. Vårdlidande kan 

innebära att patienten inte upplever sig bli tagen på allvar (Wiklund, 2003).  

 

En inre stress hos informanterna beskrevs som en personlig upplevelse av att inte räcka till 

vilket försvårade givande av och mottaglighet för rapport. “Många bollar i luften” var i 

intervjuerna ett återkommande begrepp och innebar att ha flera arbetsuppgifter samtidigt. 
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Varierande sysslor under tempo beskrevs som en rolig utmaning i yrket men kunde upplevas 

vara påfrestande eller icke hanterbart om det rådde underbemanning eller om patientinflödet 

var högt på arbetsplatsen. I Evans et al. (2010) studie, framkom det att sjuksköterskor på 

akutmottagningen ska kunna bemästra många olika arbetsuppgifter och samtidigt ha kontroll 

över patienters hälsostatus och vårdbehov under en föränderlig process. Mottagande av ny 

information på nyanlända patienter försvårades om sjuksköterskor var stressade (Wikström, 

2006). Stress kan leda till sjukskrivningar och hög personalfrånvaro. På så vis kan 

sjuksköterskors stressiga arbetsmiljö anses påverka samhällets ekonomi negativt med höga 

samhällskostander som följd till personalbrist. Det vore betydelsefullt att åtgärda 

sjuksköterskors arbetsmiljö genom exempelvis ökade vårdresurser för minskad 

arbetsbelastning. Sjuksköterskors upplevelser av att vara otillräckliga, stod i kontrast till en 

inre vilja att hjälpa samt ge bästa möjliga vård och omsorg. Viljan att hjälpa, beskrivs som 

en etisk princip; godhetsprincipen (Stryhn, 2007). Godhetsprincipen återfinns i ICN’s etiska 

kod och ingår i en internationell etisk referensram som sjuksköterskor världen över bör 

förhålla sig till (ICN, 2012). Vid en ansträngd arbetssituation, var möjligheter att möta 

hjälpbehov begränsade vilket kunde försämra vårdkvaliteten.  

 

Att uppleva struktur 
I studien framkom det att akutmottagningspersonal upplevde viss bristfällig struktur i 

överrapportering. Det kunde exempelvis bero på att ambulanspersonal använde sig av olika 

rapporteringsmallar eller helt uteslöt användandet av dem. Nya medarbetare på ambulansen 

kunde på grund av nervositet eller ovana ge ostrukturerad rapport. Både Becket och Kipnis 

(2009) samt Wikström (2006) menade på att patientsäkerheten kunde äventyras om 

sjuksköterskan var osäker i sin profession. Brist i handledning för nyanställda samt 

regelbunden övning i att ge strukturerad rapport kunde försvåra möjligheterna för god 

kommunikation (Dawson, King & Grantham, 2013). Önskvärt vore att såväl nya som vana 

medarbetare inom ambulanssjukvården fick kontinuerliga träningstillfällen i att ge 

strukturerad rapport i syfte att förbättra överrapportering och därmed minska risken för 

missförstånd. Utbildningsansvar, vilade på verksamhetschefer och således spelade en lyhörd 

ledningsorganisation en viktig roll i arbetet att bedriva förbättringsarbete vad gäller 

kommunikation och patientsäkerhet (Bost et al., 2010,).  

 

Användandet av rapporteringsmallar gav en känsla av trygghet och ansågs vara effektiva och 

pålitliga. Dessa fynd överensstämde med flera tidigare studier där strukturerad 

överrapportering visade sig vara fördelaktigt för patientsäkerheten (Bruce & Suserud, 2005; 

Dent et al., 2008; Talbot & Bleetman, 2007). I studier av Dunsford (2009) samt Kool och 

Blickman (2007) fann man att ABCDE och SBAR- koncepten var enkla och välbeprövade 

kommunikationsverktyg, speciellt användbara vid trauma då de snabbt kunde identifiera och 

behandla svårt sjuka patienter vilket medförde effektivt informationsutbyte. OPQRST-

konceptet beskrevs som krånglig på grund av den långa bokstavskombinationen och 

betraktades ej vara lämplig. Således spelade förkortningarnas utseende roll i valet av vilken 

rapporteringsmall som helst användes. Flera studier visade att en gemensam strukturerad 

kommunikationsmall underlättade överrapportering vilket möjliggjorde fokus på rapport 

(Brown et al., 2009; Dent et al., 2008; Fossum, 2007). Undersökningar som hanterar centrala 

beslut om gemensamma rapporteringssystem var svåra att finna i litteraturen. Det kan då 

anses ligga till grund för vidare forskning.  

 

Resultatet visade att intresse för att lyssna på rapport varierade. Owen, et al. (2009) samt 

Talbot och Bleetman (2001) beskrev att ambulanspersonal kunde uppleva stor frustration när 

mottagande personal inte aktivt lyssnade till den information som gavs. Som 
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konsekvensföljd, kunde det leda till hotad patientsäkerhet med fördröjd vård och behandling 

(Carter, Davis, Evans & Cone, 2009). Ambulanspersonal som valde att kvarhålla sin 

traumapatient på båren under överrapportering, gav uttryck för att de fortfarande hade 

patientansvar tills de rapporterat färdigt (Owen et al., 2009). Därefter kunde ansvaret 

överlåtas till mottagande traumateam, vilket möjliggjorde givande av effektiv rapport utan 

informationsbortfall (Bost, et al., 2010; Evans et al., 2010; Talbot & Bleetman, 2007). 

Värdefullt hade kunnat vara att som huvudregel använda sig av en gemensam 

rapporteringsmall även vid överlämning av icke traumapatienter eftersom det i studiens 

resultat och forskning framkom som ett fungerande koncept.  

 

Att uppleva ömsesidig bekräftelse 
En lugn och ostörd miljö vid överrapportering var av vikt för upplevelse av trygghet och 

säker patientöverlämning, enligt informanterna. Att kommunicera muntligt ansikte mot 

ansikte genom ögonkontakt visade sig enligt informanterna vara en förutsättning för att 

given information skulle upplevas bli bekräftad. Leape (2013) och Kvarnström (2007)  

beskrev att lyssna koncentrerat är att vara närvarande. De menade också att kommunikation 

förmedlade känslor och inte bara information under en tvåvägsprocess. Informanterna 

upplevde att de blev mer tillfredsställda när de uppnådde en dialog, hade ögonkontakt och en 

aktiv interaktion med varandra samt att det fanns utrymme för både reflektion och 

ventilering efter mottagen rapport. 

 

En trygg atmosfär under överrapportering kunde upplevas om ett integrerat samarbete fanns 

mellan ambulans- och akutmottagningspersonalen. Fanns en gemensam förståelse för 

varandra, pratade samma språk och delade liknande värderingar och målsättningar kring god 

vård, kunde brister i vården tillsammans förebyggas. Kvarnström (2007) menade att 

patientsäkerheten styrktes om teamarbete fanns. Fungerande personkemi beskrevs vara en 

viktig komponent för gott samarbete. Förslag i intervjuerna gavs på hur teamarbete kunde 

förbättras genom hospitering hos varandra. På så vis kunde förståelse visas för hur varandras 

arbete fungerade samt respekt för varandras olikheter ges vilket kunde bidra till optimerad 

kommunikation. God kommunikation mellan team kunde effektivisera vården och bidra till 

en tryggare vårdmiljö för patienten (S. Hohenhaus, Powell & J. Hohenhaus, 2006).  

 

I studien framkom vikten av att involvera patienten under överrapportering. 

Patientmedverkan möjliggjorde att ambulanspersonal kunde känna sig bekräftade i att en 

tillräckligt innehållsrik rapport hade givits och att patienten kunde få komplettera ytterligare 

information om behovet fanns. På så vis kunde patientdelaktighet under överrapportering 

anses främja patientens autonomi och integritet. Enligt Socialstyrelsen (2008) skall ett etiskt 

förhållningssätt i vård- och omsorgsarbetet kring patienten tillgodoses. Wiklund (2003) 

beskrev absolut värdighet som en okränkbar värdighet. För vårdpersonal kunde det vara 

angeläget att se och bekräfta patienten som en enskild individ med egna behov i syfte att 

upprätthålla god vårdkvalitet. 

SLUTSATS 

Studien visade att stress och hög arbetsbelastning påverkade överrapportering i en negativ 

riktning och gjorde det svårt för ambulans- och akutmottagningspersonal att fokusera på 

givande respektive mottagande av rapport. En strukturerad överrapportering under 

ögonkontakt i lugn miljö upplevdes vara en förutsättning för att uppnå ett tryggt 

patientomhändertagande. Även känsla av bekräftelse och delaktighet i team, bidrog till 

förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor. Viljan om en gemensam rapporteringsmall 
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fanns bland alla informanter. Rapport under trauman beskrevs fungera bra då den oftast fick 

ske ostört. Åsidosatt patientsekretess och hotad patientsäkerhet ansågs uppstå när 

överrapportering skedde på öppen plats i en stressig miljö. Sjuksköterskor ställdes ibland 

inför etiska dilemman då viljan att göra gott och vara alla till lags stod i kontrast till känsla 

av otillräcklighet. Förlust av viktig information vid patientöverlämning upplevdes bero på 

sjuksköterskors ansträngda arbetssituation som beskrevs försämra möjligheter för en 

patientsäker vård. Lågprioriterade patienter ansågs vara de mest utsatta för vårdrelaterade 

skador på grund av mottagande personals ointresse eller fördröjd vård. Ansvar för utbildning 

och färdighetsträning i strukturerad överrapportering betonades ligga på 

ledningsorganisationen och beskrevs vara viktigt i arbetet för en förbättrad 

kommunikationskedja. Slutligen anser författarna att studiens syfte uppnåddes då resultatet 

svarade på det som ämnades studera.   

KLINISK NYTTA 

En välfungerande överrapportering kan anses bidra till en tydlig bild över aktuell 

patientsituation och fortsatt vård. För patientens skull och säkerhet är det viktigt med en 

komplett överrapportering och fungerande dialog mellan vårdpersonal för att upprätthålla 

optimerad patientsäkerhet. Det är en förutsättning för att kunna ge patienten rätt vård och 

god omsorg. Författarna hoppas på att studien kan skapa underlag för områden inom 

informationsöverföring och kommunikation som kan utvecklas och förbättras med 

patientsäkerhet i fokus. Studien kan förhoppningsvis generera i ökad användning av en 

gemensam rapporteringsmall för att underlätta och gynna en optimal kommunikationskedja 

vid överlämning av ansvar och patient.  

VIDARE FORSKNING 

Intressant vore om en komparativ studie gjordes där skillnader i sjuksköterskors upplevelser 

mellan män och kvinnor inom samma yrkesgrupp undersöktes. Exempelvis skulle manliga 

ambulansmedarbetares upplevelser kunna jämföras med kvinnliga medarbetares och se om 

resultatet skilde sig åt likaväl som studien hade kunnat appliceras på akutmottagningens 

medarbetare. Det skulle även vara av intresse med vidare forskning kring hur 

användandning av rapporteringsmallar såg ut i övriga delar av landet. En gemensam 

rapporteringsmall som är anpassad för både ambulansverksamhet och akutmottagning kan 

anses vara viktigt för framtida forsking med tanke på vad studien kommit fram till. En 

experimentell studie där överrapportering i sluten miljö undersöktes samt hur effektiviteten 

inom akutsjukvård påverkades av interventionen, vore av kliniskt intresse med hänsyn till att 

upprätthålla patientsekretess på en akutmottagning.  
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 BILAGA 

 

  Intervjuguide 

 

Bakgrund 

-Är du man eller kvinna? 

-Vad är din ålder? 

-Var arbetar du? 

-Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

-Vad har du för vidareutbildning? 

-Hur länge har du arbetat inom akutsjukvård? 

    

1. Hur är det att arbeta på din arbetsplats? 

 

2. Beskriv vilka erfarenheter Du har av kommunikationen mellan akut- och 

ambulanspersonal vid patientöverlämning?   

 

3. Vad anser Du är viktigt under en rapportering vid överlämnande av patient? 

 

4. Beskriv dina erfarenheter och upplevelser kring överrapportering i 

traumasammanhang.  

 

5. Beskriv situation/er där överrapportering du varit med om fungerade dåligt? Vad 

hände och vad upplevde du? Eventuella följder? 

 

6. Beskriv situation/er där överrapportering du varit med om fungerade bra? Vad hände 

och vad upplevde du?  

 

7. Vad anser Du vara betydelsefullt för god kommunikation? 

 

 

 


