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Sammanfattning  

 
Bakgrund: Tidigare forskning har visat att patienter som överrapporteras från 

intensivvårdsavdelning till vårdavdelning är i en särskilt sårbar situation och att 

bristfälliga överrapporteringar är ett internationellt patientsäkerhetsproblem.  

Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors och 

avdelningssjuksköterskors upplevelser av överrapportering av patienter från 

intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. Syftet var också att beskriva vad 

intensivvårdssjuksköterskor och avdelningssjuksköteskor ansåg vara viktigt vid 

överrapporteringen. 

Metod: Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. Åtta 

semistrukturerade intervjuer gjordes med intensivvårdssjuksköterskor (n=4) och 

legitimerade sjuksköterskor på vårdavdelning (n=4). Intervjuerna analyserades därefter 

med kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudresultat: Vid analys av intervjuerna framträdde sex kategorier 1) Att se vikten 

av samverkan, 2) Att ta emot och ge relevant information för den fortsatta vården på 

vårdavdelningen, 3) Att ge och ta emot information från ett kunskapsområde till ett 

annat, 4) Miljöns betydelse vid överrapportering, 5) Att ha behov av strukturerad 

rapport och 6) Att känna ansvar. Intensivvårdssjuksköterskor och sjuksköterskor från 

vårdavdelning upplevde att brist på förberedelser inför överrapportering försvårade 

samarbetet. De upplevde att olika information var viktig vid överrapportering på grund 

av deras olika kunskapsområden. Båda yrkesgrupperna önskade att informationen skulle 

vara tydlig med relevant information för den fortsatta vården. De upplevde att miljön 

med frekventa störningar gjorde att information missades och att en strukturerad rapport 

gjorde överrapporteringen tydligare. De uttryckte också att de har ett ansvar vid 

informationsöverföringen. 

Slutsatser: Samverkan, strukturerad information för den fortsatta vården, kunskap, 

miljö och ansvar kan ha betydelse vid överrapportering och att utrymme för förbättring 

finns för att öka patientsäker överrapportering av patient mellan vårdinrättningar.   

 

Nyckelord: Sjuksköterska, Intensivvårdssjuksköterska, Överrapportering,  

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Background: Studies have shown that the patients that are handed over from the 

intensive care unit to ward are in a particular vulnerable situation, and that deficient 

handover is an international patient safety problem.   

Aim: The aim was to describe the intensive care nurse's and ward nurse's experiences of 

handover patients from the intensive care unit to the ward. The aim was also to describe 

what the intensive care nurses and ward nurses considered important during the 

handover. 

Method: The study had a qualitative approach with descriptive design. Eight semi 

structured interviews with intensive care unit nurses (n=4) and registered ward nurses 

(n=4) were conducted. The interviews were analyzed with qualitative content analysis.  

Main results: Thorough the analyze six categories emerged 1) To see the importance of 

collaboration, 2) To receive and provide relevant information for the continuum of care, 

3) To give and receive information from one level at knowledge to another, 4) The 

importance of the environments during handover, 5) The need of a structured handover, 

and 6) To feel the responsibility. The intensive care nurses and the registered ward 

nurses experienced that lack of preparation before the handover complicated the 

cooperation during handover. They expressed that different information was important 

during handover and that they had different areas of knowledge. Both professional 

groups wanted the information to be clear and relevant for the continued care. They felt 

that the environment, with frequent interruptions, resulted in missing information and 

that a structured report made the handover more direct. They also felt that they had a 

responsibility in the transfer of information. 

Conclusions: Collaboration, structured information relevant for the continued care, 

knowledge, the environment, and responsibility can be important during handover and 

there is room for improvement to increase patient safe handover between healthcare 

facilities.  
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Introduktion   

   
I sjuksköterskans omvårdnadskunnande ingår sex kärnkompetenser. Personcentrerad vård, 

säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap 

(Edberg et al 2013; svensk sjuksköterskeförening 2015). Omvårdnadens centrala begrepp i 

föreliggande studie innebär människa (sjuksköterskorna), hälsa (patientens hälsa), miljö 

(intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen) och vårdande (fortsatta vården). En av 

sjuksköterskornas uppgifter är överrapportering av patienter mellan vårdpersonal (Häggström 

& Bäckström, 2013). En trygg och säker överrapportering är viktigt för patientens hälsa 

(Malekzadeh, Mazluom, Etezadi & Tasseri 2012). Informationsöverföring mellan 

vårdpersonal har en stor påverkan på patientens vård (Welsh, Flanagan & Ebright 2010). 

Överrapportering från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning är en utmaning för 

intensivvårdssjuksköterskan. Överrapportering ska främja kontinuiteten av vården 

(Häggström & Bäckström 2013). Det är känt att det finns brister vid överrapporteringar. Det 

påverkar vårdtiden, tillfrisknande och dödlighet (Abraham et al. 2015). Bristfälliga 

överrapporteringar är ett internationellt problem och ett område som behöver utvecklas 

(WHO, Collaborating Centre for Patient Safety Solutions (WHO) 2007).  

 

Intensivvård och intensivvårdssjuksköterskans roll 

Intensivvård är en vårdnivå och definieras som avancerad övervakning, diagnostik och 

behandling vid hotande eller redan etablerad svikt i vitala funktioner. Dessa kriterier måste 

uppfyllas för att patienten ska få vårdas på en intensivvårdsavdelning (Svenska 

Intensivvårdsregistret (SIR). Intensivvårdssjuksköterskans arbetsplats är högteknologisk 

avdelning med kontinuerlig övervakning och behandling av kritisk sjuka och skadade 

patienter. Intensivvården är en av de mest tekniska omvårdnadsspecialiteterna (Oerlemans et 

al. 2015). Intensivvårdssjuksköterskor behöver ha en kompetens som främjar välbefinnande, 

livskvalitet och hälsa hos människor. Många gånger arbetar intensivvårdssjuksköterskan i 

komplexa situationer. Omvårdnadsarbetet domineras av avancerad teknologi som kräver 

effektivitet och precision. Förutom professionell skicklighet krävs självständighet och 

flexibilitet (Wilkin 2003). I intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsspecialitet krävs 

kunskap om hur sjukdom, skada och förändrade funktioner påverkar patientens livssituation 

och hur denna klarar av att hantera den situationen (Gulbrandsen & Stubberud 2009). En stor 

del av intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad handlar om att förbygga och ligga steget före. 
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Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna följa patienten både före, under och efter vårdtiden 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening (AnIva) 2012). 

Vårdavdelningen och sjuksköterskans roll 

Miljön på vårdavdelning skiljer sig jämfört med miljön på intensivvårdsavdelningen. På 

salarna vårdas en eller flera patienter och det finns inte möjlighet för sjuksköterskorna att 

ständigt vara närvarande i salarna. Sjuksköterskorna ansvarar för fler patienter jämfört med 

intensivvårdssjuksköterskorna. Övervakningen sker inte kontinuerligt som på 

intensivvårdsavdelningen. Den utförs med intermittenta kontroller och observationer vid 

behov. Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad. Kompetensen som sjuksköterskan har 

innehåller omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap (Häggström 2012). International 

Council of Nurses (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor) belyser fyra grundläggande områden. 

Att förebygga sjukdom och lindra lidande samt att främja hälsa och återställa hälsa. 

Sjuksköterskan behöver ha kompetens och förmåga att arbeta för kvalitet och säkerhet i 

vården (svensk sjuksköterskeförening 2015). 

Förflyttning mellan olika vårdinstanser 

Svårt sjuka patienter transporteras ofta flera gånger genom olika vårdinstanser t ex ambulans, 

akutmottagning, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning och vårdavdelning (WHO 

2007). Överrapporteringar mellan vårdpersonal har identifierats som en sårbar situation och 

patientsäkerheten är utsatt för stor risk (Abraham et al. 2015). Att planera, organisera och 

utföra överrapportering av patienter mellan olika vårdinstanser är en uppgift som ingår i 

sjuksköterskans arbete. Vid en intensivvårdsavdelning vårdas skadade och svårt sjuka 

personer med sviktande vitala organ (Häggström & Bäckström, 2013). Så snart patienten på 

intensivvårdsavdelningen börjar återhämta sig och vitala funktioner är stabila börjar planering 

för överrapportering till vanlig vårdavdelning. Denna process kan ses som ett positivt steg i 

sjukdomsförloppet men kan också innebära en risk för patientens fortsatta vård och 

tillfrisknande (Häggström, Asplund & Kristiansen 2013).  

 

Överrapportering mellan vårdinstanser 

Det finns flera olika exempel på hur man definierar överrapportering. Jeffcott, Evans, 

Cameron, Chin och Ibrahim (2008) menar att definitionen av överrapporteringen består av 

information, överföring och professionellt ansvar i vårdmiljön. Det finns en ansvarsskyldighet 

mellan individer och grupper inom sjukvårdssystemet. Överrapportering kan vara rikt 
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nyanserad och informationsöverföringen är själva kärnan. Informationen mellan vårdgivare 

och vårdinstanser kan vara skriftlig och muntlig. Med professionellt ansvar menas den 

enskilda individens och gruppens ansvar och plikt att förmedla information som är relevant 

och riktig, så att mottagare inom sjukvårdssystemet kan ta över ansvaret utan risk för 

patientens säkerhet (Jeffcott et al. 2008). 

 

Ansvar vid överrapportering 

Planering för överrapportering från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning är en viktig men 

förbisedd del av sjuksköterskans vårdande arbete på en intensivvårdsavdelning. (Cognet & 

Coyer 2014). Överrapporteringen ska främja patientens hälsa, fortsatta vård och rehabilitering 

efter vårdtiden på intensivvårdsavdelningen och förhindra att patienten måste återinläggas på 

intensivvårdsavdelningen. Det kan vara avgörande för patientens återhämtning att 

överrapporteringen sker vid rätt tid och på rätt sätt. Intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar 

för att vårdavdelningen kan upprätthålla behandlingen och vården av patienten. Samarbetet 

mellan intensivvårdssjuksköterskan och sjuksköterskan på vårdavdelningen är viktig. 

Noggrann skriftlig omvårdnadsplan och tydlig muntlig rapport till avdelningssjuksköterskan 

är viktiga delar av överrapporteringen (Häggström 2012). Enligt kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård ska intensivvårdssjuksköterskan på ett 

patientsäkert sätt förbereda och överrapportera patienten vid en förflyttning. 

Specialistsjuksköterskan ska också kunna samverka med andra yrkesgrupper och vårdteam för 

att säkerställa ett tryggt omhändertagande av patienten under hela vårdtiden (AnIva 2012). 

 

Vårdmiljöns betydelse vid överrapportering  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att för att främja patientsäkerheten ska 

vården bedrivas i en säker vårdmiljö. Det ska finnas personal, utrustning och lokaler som 

krävs för att en god vård ska kunna ges. I en studie av Liu, Manias och Gerdtz (2014) visade 

det sig att vårdmiljön där man överrapporterar patienter påverkar kvaliteten på 

informationsöverföringen. Det förekommer ofta störningar i vårdmiljön (Liu, Manias & 

Gerdtz 2014). Störningar som att bli avbruten, hög ljudnivå, apparater som larmar och att göra 

flera saker samtidigt påverkar innehållet i informationsöverföringen och hur bra mottagaren 

tar in och minns informationen. När det är mycket störningar i överrapporteringen minns man 

mindre av informationen (Randmaa, Mårtensson, Swenne & Engström 2015). 
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Samarbete och fokus på relevant information 

Kowitlavakul et al. (2015) menade att utbytet av information mellan 

intensivvårdssjuksköterskan och avdelningssköterskan var avgörande för en säker och effektiv 

vård av patienten. Forskning har visat att samspelet mellan intensivvårdssjuksköterskor och 

avdelningssjuksköterskor är komplicerat, där avdelningssjuksköterskor beskrev 

överförflyttningsprocessen som stressande och bekymmersam (Kowitlavakul et al. 2015). 

Haines, Crocker och Leducq (2001); Whiitaker och Ball (2000) beskriver att 

avdelningssjuksköterskorna upplevde dokumentationen som rörig och att det saknades 

information om patientens behov. De tyckte också att en del av den muntliga rapporten var 

oväsentlig, särskilt information som varit aktuellt tidigare under sjukdomsförloppet. I James, 

Quirke och McBride-Henry (2013) studie fann man att intensivvårdssjuksköterskor 

fokuserade mest på att rapportera gamla mätvärden, kardiovaskulära och respiratoriska 

funktionerna, medan avdelningssjuksköterskorna ville ha mer information om patientens 

behov till exempel hur patienten klarade att sköta allmän daglig livsföring (ADL) och vilken 

omvårdnadsplan som fanns. De tyckte också att kardiovaskulära och respiratoriska funktioner 

vara viktiga men tyckte att gamla mätvärden och det som varit tidigare under vårdtiden var 

oväsentlig information (James, Quirke & McBride-Henry 2013). 

 

Organisationskultur 

Häggström, Asplund och Kristiansen (2009) beskriver att sjuksköterskorna upplevde ett 

avstånd mellan intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen. Det fanns kulturella skillnader 

så som kompetens, olikheter mellan sjuksköterskorna och skillnader i miljön. Guldenmund 

(2000) menade att patientsäkerheten påverkades av klimat och kulturella orsaker enligt 

Schein’s teori om organisationskultur. Säkerhetsklimat och säkerhetskulturer påverkades av 

gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar (Guldenmund 2000). Sjuksköterskors 

attityder har betydelse i vårdandet och kan påverka kvaliteten på överrapporteringen 

(McFetridge, Gillespie, Goode & Melby 2007). Det kan finnas flera olika säkerhetskulturer 

och säkerhetsklimat i en organisation och det uppstår genom interaktioner mellan människor. 

Säkerhetskultur kan skilja sig åt mellan intensivvårdsavdelning och vårdavdelningar. Det 

beror dels på organisationen, att vårdarbetet skiljer sig åt och det beror på att 

intensivvårdssjuksköterskor och avdelningssjuksköterskor har olika kunskaper inom 

vårdandet (Guldenmund 2000). 
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Överrapportering och patientsäkerhet 

 I vårdandet är patientsäkerheten viktigt. Överrapporteringar mellan vårdpersonal kan vara en 

sårbar situation och patientsäkerheten är utsatt för stor risk. En bristfällig patientrapport 

visade sig vara den största anledningen till många allvarliga händelser. Den kan leda till 

medicinska felaktigheter och negativa konsekvenser, såsom avbrott i kontinuiteten av vården, 

olämpliga behandlingar och potentiell fara för patienten (Abraham et al. 2015; WHO 2007) 

Patienter som överrapporteras från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning är särskilt 

sårbara och det förekommer extra stor risk att patienter kommer till skada. Det på grund av 

den komplexa situationen som innebär att mycket information om patienten överrapporteras. 

Det finns ett samband mellan bristfällig patient rapport, underbemanning på vårdavdelning 

och sjuklighet och dödlighet (Sluisveld et al. 2015). Cognet och Coyer (2014) belyste att 

bristfällig kommunikation, missförstånd, undermålig kvalitet i rapporten och bristfällig 

planering vid överrapportering av patienter ökade dödlighet, antal vårddygn och minskade 

patienternas livskvalitet. I Graan, Bottni, Wood och Redley (2015) såg man att 

intensivvårdssjuksköterskan gav mer noggrann patientrapport till vårdkoordinatorer än till 

avdelningssjuksköterskan. Det fanns omfattande brist på strategier för en säker 

överrapportering mellan vårdpersonaler (Graan et al. 2015).  

 

Nagpal et al. (2010) belyste att överrapportering mellan vårdpersonal var ostrukturerad och 

inkonsekvent. Informationen var inkomplett. I en annan studie av Nagpal et al. (2013) såg 

man att när man använde ett strukturerat instrument vid överrapportering minskade risken att 

missa information, kommunikationen och samarbetet förbättrades (Nagpal et al, 2013). En 

studie av Kowitlavakul et al. (2015) visade att standardiserade instrument i 

överflyttningsprocessen från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning minskade 

patientsäkerhetsrisken och rekommenderades för att minska risken att information inte nådde 

fram till avdelningssjuksköterskan (Kowitlavakul et al. 2015).  

 

I en studie från Canada Andreoli et al. (2010) införde man SBAR (Situation, bakgrund, 

aktuellt tillstånd och rekommendation) som ett standardiserat instrument. Resultatet visade att 

det förändrade personalens uppfattning om säkerhetskultur, samt att kommunikationen och 

teamarbete mellan vårdprofessioner blev bättre (Andreoli et al, 2010).  I Sverige är SBAR ett 

vedertaget kommunikationsinstrument för säker kommunikation inom vården. Det är ett 

strukturerat sätt att kommunicera via fyra nyckelord. Genom att ge patientrapporter på ett 



 

6 

 

strukturerat sätt kan risken minskas för missförstånd och att information faller bort (Sveriges 

kommuner och landsting (skl) 2016).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att sjukvård ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Hälso- och sjukvården ska 

tillgodose kontinuitet och säkerhet i vården samt att insatser ska samordnas. Socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS 2005:12) skriver i sina föreskrifter om ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet, att det ska finnas rutiner som klargör ansvaret för samarbete och 

planering vid tex överrapporteringar. Det ska också finnas rutiner för samverkan mellan olika 

vårdprofessioner och vårdnivåer. Patientsäkerhetsarbete är allt arbete som avser att minska 

risken för att en vårdskada ska inträffa.  

 

I en studie från Schweiz Manser (2009) belystes att det fanns tre viktiga aspekter som 

påverkar patientsäkerheten. Det första är att samarbetet har stor betydelse för 

patientsäkerheten, ett gott samarbete minskade risken för att patienterna skulle komma till 

skada. Den andra delen är vårdpersonalens tankar om samarbete. Vårdpersonalens attityder 

om patientsäkerhetsarbetet påverkade vårdkvalitén. Personalens mående påverkades i stor 

grad av ledarskapet, och det i sin tur påverkade om personalen utförde en bra och säker vård. 

Det tredje aspekter var att en god kommunikation och bra styrning i arbetet för 

patientsäkerhet var viktig (Manser 2009). 

 

Problemformulering 

Trots att det finns många studier gjorda och utarbetade instrument för strukturerad 

överrapportering, så finns det fortfarande stora brister i kommunikationen vid 

överrapportering av patienter mellan vårdinstanser. Det finns få undersökningar som 

fokuserar på hur intensivvårdssjuksköterskor och avdelningssjuksköterskor upplever 

överförflyttningsprocessen och vad de tycker är viktigt vid överrapporteringen. En patient 

som ska rapporteras från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning är extra sårbar och det är 

också en komplex situation där kunskaperna skiljer sig mellan sjuksköterskorna. Brister i 

kommunikation och samspel mellan sjuksköterskor har visat sig vara en fara för 

patientsäkerheten. Det är viktigt att identifiera hur sjuksköterskor upplever och förstår 

överrapporteringen, för att hitta rapporteringsmetoder som ökar patientsäkerheten. Vidare 

forskning inom området behövs. 
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Syfte  

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans och avdelningssjuksköterskans 

upplevelser av överrapportering av patienter från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. 

Syftet var också att beskriva vad intensivvårdssjuksköterskan och avdelningssjuksköteskan 

ansåg var viktigt vid överrapporteringen.  

 

Metod  
 

Design  

Denna studie gjordes med en beskrivande design med kvalitativ ansats. Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser och förstå individuella erfarenheter och då passar valet av 

kvalitativ design bra (Graneheim & Lundman 2003; Malterud 2014; Polit & Beck 2017).  

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Deltagarna till denna studie valdes ut genom bekvämlighetsurval. Genom bekvämlighetsurval 

väljs informanter som finns tillgängliga (Polit & Beck 2017). Informanterna rekryterades från 

en intensivvårdsavdelning vid ett medelstort sjukhus i mellersta Sverige och från en 

kirurgavdelning vid samma sjukhus. Polit och Beck (2017) beskriver att ”gate keepers” kan 

användas för att hitta lämpliga informanter. ”Gate keepers” i denna studie var 

avdelningscheferna. Informanterna varierade i ålder och kön. Antal intervjuade informanter 

totalt var fyra specialistsjuksköterskor från intensivvårdsavdelning och fyra legitimerade 

sjuksköterskor från kirurgavdelning. Polit och Beck (2017) beskriver att åtta till tio 

informanter kan vara ett lämpligt antal informanter i en kvalitativ studie.  

 

En man och sju kvinnor deltog i studien. De var mellan 23–63 år och medianåldern var 35,5 

år. De hade arbetat mellan 2 och 30 år som legitimerade sjuksköterskor respektive 

specialistsjuksköterskor. Median arbetstiden var sex år. Inklusionskriterierna för 

intensivvårdssjuksköterskorna var minst ett års yrkeserfarenhet på intensivvårdsavdelning. 

Inklusionskriterierna för sjuksköterskorna vid kirurgavdelningen var att de var legitimerad 

sjuksköterska, som inte hade någon specialistutbildning, med minst ett års yrkeserfarenhet 

från kirurgavdelning, och som hade erfarenhet av att hämta patienter från 

intensivvårdsavdelning ett flertal gånger men minst fyra gånger. Exklusionskriterier var 
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nyutexaminerade sjuksköterskor med mindre arbetslivserfarenhet än ett år och sjuksköterskor 

som inte hade erfarenhet av att hämta patienter från intensivvårdsavdelning. Om bortfall 

skulle ha uppstått hade författaren bett avdelningscheferna informera och påminna 

sjuksköterskorna om studien vid personalmöten, samt via mail. En utförlig beskrivning av 

urval och undersökningsgrupp stärker överförbarheten (Polit & Beck 2017). 

Beskrivning om avdelningarna 

Vid intensivvårdsavdelningen arbetade 34 intensivvårdssjuksköterskor och 35 

undersköterskor. En sjuksköterska och en undersköterska arbetade som vårdpar och ansvarade 

för en till två patienter. De arbetar i team med anestesiolog, ansvariga läkare från 

hemklinikerna och en fysioterapeut. Personalen arbetade skift och deras arbetstider var dag, 

kväll och natt. De hade en erfaren specialistsjuksköterska som arbetade som koordinator 

dagtid. En specialistsjuksköterska per skift ansvarade för MIG (mobil intensivvårdsgrupp) 

sökaren och gick till avdelningar för att göra patientbedömningar om de söktes. Avdelningen 

hade kapacitet att vårda åtta respiratorbehandlade patienter. Vid intensivvårdsavdelningen 

vårdades både vuxna och barn. När intervjuerna utfördes var det personalbrist och endast sex 

vårdplatser var tillgänglig för beläggning.  

 

Vid kirurgavdelningen arbetade 24 sjuksköterskor och 11 undersköterskor. De flesta arbetade 

skift med tjänstgöring dag, kväll och natt. En sjuksköterska och en undersköterska var ett 

vårdpar och de ansvarade tillsammans för sex till åtta patienter. Receptionen bemannades av 

en erfaren undersköterska som också fungerade som koordinator samt även avlastade 

vårdparen med administrativa uppgifter. Övrig personal som arbetade på avdelningen var 

läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. Kirurgavdelningen hade 22 vårdplatser, 

förutom vårdplatser för kirurgpatienter fanns det 4 vårdplatser för ortopediska patienter och 4 

vårdplatser för öron-näsa-hals patienter. Polit och Beck (2017) beskriver att för att öka 

överförbarheten ska en grundlig redogörelse av kontext göras. 

Datainsamlingsmetod  

Datainsamling till studien gjordes med semistrukturerade intervjuer som ljudinspelades med 

en mobiltelefon. En intervjuguide gjordes med semistrukturerade frågor och följdfrågor 

(bilaga 1 och 2). Enligt Kvale och Brinkman (2009) är en intervjuguide ett manus som ger 

struktur till en intervju. För att öka giltigheten har författaren diskuterat intervjuguiden med 

handledare. För att öka pålitligheten har samma intervjuguide använts till samtliga intervjuer 
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(Polit & Beck 2017). Författaren till studien utförde samtliga åtta intervjuer. Det stärker 

pålitligheten (Polit & Beck 2017). Två intervjuguider användes, en för 

specialistsjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen och en för legitimerade sjuksköterskor 

på kirurgavdelningen. Frågorna täckte dock samma innehåll men var riktade mot 

specialistsjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen respektive legitimerade 

sjuksköterskor på kirurgavdelningen. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att 

fastställa demografiska data. Därefter ställdes tre huvudfrågor som sedan följes av några 

följdfrågor. Frågorna inkluderade upplevelser i överrapporteringar och vad överrapporteringar 

innehåller för information. Exempel på intervjufrågorna är ”Berätta om en situation där du har 

fått/gett en överrapportering från intensivvårdsavdelning”, med följdfrågor som ”hur kändes 

det” och ” kan du beskriva hur du upplever överrapporteringen”. Genom att ha några större 

frågeområden kunde samtalet föras mer naturligt och informanten fick själv i viss 

utsträckning styra vilken ordning olika saker kom upp. Författarens uppgift blev att 

uppmuntra informanten att tala fritt, för att få fylligare information (Polit & Beck 2017).  

Tillvägagångssätt  

Mail med informationsbrev, (bilaga 3 och 4) skickades ut till verksamhetscheferna på 

intensivvårdsavdelningen och den valda vårdavdelningen för information och förfrågan om att 

få tillåtelse att intervjua medarbetare. Båda verksamhetscheferna godkände skriftligt. Därefter 

tillfrågades avdelningscheferna att välja ut lämpliga informanter utifrån inklusionskriterierna. 

Avdelningschefen på kirurgavdelningen informerade och frågade de fyra sjuksköterskor som 

var lämpliga att delta och samtliga tackade ja. Författaren hade en kommunikation med 

avdelningschefen på intensivvårdsavdelningen om lämpliga informanter och i samråd med 

avdelningschefen tog författaren själv upp frågan med lämpliga informanter. Tre informanter 

tillfrågades av författaren på intensivvårdsavdelningen. Den fjärde informanten blev tillfrågad 

av författarens handledare på intensivvårdsavdelningen. Samtliga fyra informanter tackade ja 

till att delta i studien. Under intervjutiden hade författaren verksamhetsförlagd utbildning på 

intensivvårdsavdelningen. Mail skickades ut till alla som arbetade på 

intensivvårdsavdelningen av avdelningens samordnare. På intensivvårdsavdelningen satte 

avdelningssamordnaren upp ett informationsbrev om studien i personalens fikarum, samt att 

information om studien belystes tre gånger dagligen i en vecka under nyhetsrapporteringen till 

personalen vid skiftbytena. Innan studien började gjordes en testintervju för att säkerställa 

kvaliteten på intervjufrågorna. Testintervjun transkriberades ordagrant av författaren och 

handledaren till föreliggande studie läste igenom den. Testintervjun svarade mot syftet och 
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inkluderades i studien. Intervjuerna skedde på sjukhuset. Informanterna valde plats, som var 

avskild, lugn och tyst från apparater och personal som låter. Tillstånd erhölls från 

verksamhetschefen om att få göra intervjuerna på arbetstid till exempel vid skiftbyten. 

Intervjuerna gjordes under februari 2017. Graneheim och Lundman (2003) säger att studiens 

giltighet stärks genom att utföra datainsamlingen under en kortare tid. Informanterna fick 

muntlig och skriftlig information när de tillfrågas att delta i studien, (bilaga 5). Intervjuerna 

skedde på arbetstid och informanterna valde själva vilken tid och plats som passade. Längden 

på intervjuerna varade mellan åtta och tjugo minuter. Författaren har lyssnat på intervjuerna 

flera gånger och transkriberat samtliga ordagrant. 

 

Dataanalys  

Transkriptionen och analysen gjorde av författaren till föreliggande studie. För att öka 

trovärdigheten har analysprocessen diskuterats med handledare och i grupp (Polit & Beck 

2017) Data tolkades med kvalitativ induktiv innehållsanalys (Malterud 2014). Analysmetoden 

används för att beskriva likheter och skillnader i en text och innebär en förutsättningslös 

analys. I varje text finns ett manifest innehåll. Det manifesta innehållet är beskrivande, alltså 

det uppenbara innehållet och här bildas kategorier (Graneheim & Lundman 2003). Författaren 

lyssnade igenom intervjuerna flera gånger för att få en helhetsbild, innan data transkriberades 

ordagrant. Meningar och fraser vilka var relevant för studien lyftes ut. Meningsbärande 

enheter togs med för att behålla ett sammanhang. Meningsbärande enheter är meningar som 

har samma centrala budskap (Graneheim & Lundman 2003). Dessa meningsbärande enheter 

kondenserades för att korta ned texten men ändå behålla innehållet. De kondenserade 

meningarna analyserades och en kod bildades av varje kondensering. Koden är kärnan i den 

meningsbärande enheten. Koder med liknande innehåll bildade underkategorier som sedan 

grupperades samman till kategorier. Detta är den manifesta delen av analysen. Dessa 

kategorier utgör det framträdande innehållet (Graneheim & Lundman 2003). För att stärka 

bekräftelsebarheten har författaren gett beskrivning av analysprocessen och presenterat citat i 

resultatet (Elo et al. 2014). Exempel på analysprocessen ses i tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Man känner sig alltid 

välkommen när man kommer 

ner tycker jag, det känns inte 

jobbigt alls 

Man känner sig alltid 

välkommen tycker jag 

Känner sig 

välkommen 

Att vilja samarbeta Att se vikten av 

samverkan 

Vi får ju mer information än vi 

behöver men då kan man ju 

sålla i det sen när man kommer 

upp 

Vi får ju mer information 

än vi behöver 

För mycket 

information 

Att fokusera på 

relevant information 

Att ta emot och 

ge relevant 

information för 

den fortsatta 

vården på 

avdelningen 

i den bästa av världar så har jag 

haft tid på mig att skriva 

epikriser och göra allting 

iordning ehh så att när dom 

kommer och hämtar så är jag 

klar för att rapportera 

Haft tid på mig att skriva 

epikriser och göra allting 

i ordning 

Bra när jag 

haft tid på 

mig 

Att vilja vara 

förberedd 

Att se vikten av 

samverkan 

 

Forskningsetiska övervägande 

Hänsyn har tagits enligt Helsingforsdeklarationen etiska aspekterna inom forskning och de 

grundläggande principerna -autonomiprincipen -godhetsprincipen -rättviseprincipen och 

principen att inte skada. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) säger att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet. De mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska alltid 

beaktas. Vetenskapsrådet (2016) belyser att det finns fyra huvudkrav som ska beaktas i 

forskning. De huvudkraven inkluderar samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet (inga obehöriga får tillgång till materialet) och nyttjandekravet 

(kommer endast att användas i forskning). I föreliggande studie togs hänsyn till alla fyra 

grundkraven. Informanterna fick information och samtycka till deltagandet (bilaga 6). 

Materialet skyddas med kodlås i författarens mobiltelefon, det är endast författaren som har 

tillgång till intervjuerna. När studien är godkänt kommer alla intervjuer att raderas. På så sätt 

säkerställer författaren att inga obehöriga får tillgång till materialet. Materialet kommer enbart 

att användas i forskning. Deltagandet var frivilligt. Eftersom inga patienter var inkluderade i 

studien och inga känsliga frågor ställdes till informanterna efterfrågades inte rådgivande från 

forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle. Brev med information om studien och att det var 

frivilligt att delta lämnades ut till de utvalda sjuksköterskorna av författaren vid 

intervjutillfället och de fick lämna sitt godkännande skriftligt, (bilaga 5 och 6). Resultatet 

presenterades på gruppnivå så att ingen individ kunde identifieras. 
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Resultat 
 

Resultatet beskriver avdelningssjuksköterskans och intensivvårdssjuksköterskans upplevelser 

av överrapportering av patienter från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. Resultatet 

beskriver också vad avdelningssjuksköterskan och intensivvårdssjuksköterskans anser är 

viktigt vid överrapporteringen. Resultatet grundar sig på analys av intervjuer från fyra 

legitimerade sjuksköterskor från en kirurgavdelning och fyra specialistsjuksköterskor från en 

intensivvårdsavdelning. Resultatet presenteras i sex kategorier och sju underkategorier (fig 1) 

med brödtext som illustreras med citat. Citaten efterföljs med ett I som står för 

intensivvårdssjuksköterska och ett K som står för avdelningssjuksköterskan på 

kirurgavdelningen. Siffran belyser vilken informant det står för. I resultatets kategorier och 

underkategorier presenteras avdelningssjuksköterskorna först och därefter 

intensivvårdssjuksköterskorna. 

 

Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier.  

 

•Att vilja vara föberedd

•Att vilja samarbeta

•att vilja vara delaktig i överrapporteringen

Att se vikten av samverkan

•Olika syn på vad som viktigt i patientrapporten

•Att fokusera på relevant information

•Att få information om åtgärder för den fortsatta vården på avdelningen

Att ta emot och ge relevant information för den fortsatta vården på vårdavdelningen

•Att ha kunskaper om olika områden

Att ge och ta emot information från ett kunskapsområde till ett annat

Miljöns betydelse vid överrapportering

Att ha behov av strukturerad rapport

Att känna ansvar
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Att se vikten av samverkan 

Det framkom i studien att samverkan var något som avdelningssjuksköterskorna och 

intensivvårdssjuksköterskorna tyckte var viktigt, men att det fanns brister. Samverkan 

handlade om att vara förberedd, att vilja samarbeta och att vilja vara delaktig i 

överrapporteringen. 

-Att vara förberedd 

Avdelningssjuksköterskorna upplevde att de oftast inte kunde förbereda sig när de skulle få en 

överrapportering från intensivvårdssjuksköterskan. Av sjuksköterskornas berättelse framkom 

att intensivvårdssjuksköterskan ibland ringde och bestämde en tid för överrapportering. Det 

kunde vara en dag eller en timme i förväg. Det upplevdes som bra då de kunde planera arbetet 

på avdelningen och hinna förbereda för den nya patienten. Oftast trodde de att det var bråttom 

när intensivvårdssjuksköterskan ringde och ville att de skulle komma och få patientrapport. 

Det kändes stressande att lämna avdelningen när de inte hade hunnit förbereda sig innan. 

Avdelningssjuksköterskorna berättade att intensivvårdssjuksköterskorna sällan var förberedda 

när de kom för att få patientrapporten. Det gjorde de osäkra på hur länge de skulle bli borta 

från sin avdelning. Det upplevdes som stressande och slöseri med tid när de stod och väntade 

på intensivvårdssjuksköterskan. De kände att de hade hunnit göra mycket annat på 

avdelningen istället. De berättade att det var viktigt att bli förberedd om en överrapportering 

för att kunna planera arbetet på vårdavdelningen innan de gick till intensivvårdsavdelningen. 

”…men alltså så länge vi får lite förvarning, att vi får komma ner så att vi hinner göra plats här uppe och så och 

Att jag inte har panik över vad jag lämnar häruppe utan jag känner att jag kan gå ner i lugn och ro.” K-4 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att ibland hann de inte förbereda sig för en 

överrapportering. Då upplevde de att överrapporteringen blev sämre och att de glömde 

information. De tyckte att planeringen blev sämre när de hade en stressig situation. 

Intensivvårdssjuksköterskorna ville vara förberedda och klar för att ge överrapporteringen när 

avdelningssjuksköterskan kom. Då det gjorde att överrapporteringen blev bättre. 

”Ja i den bästa av världar så har jag haft tid på mig att skriva epikriser och göra allting iordning så att när  

dom kommer så är jag klar för att rapportera…” I-3 
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-Att vilja samarbeta  

Avdelningssjuksköterskorna upplevde generellt ett bra samarbete med 

intensivvårdssjuksköterskorna.  De kände sig välkomna och berättade att de alltid kunde ta 

kontakt vid oklarheter. Ett problem som de beskrev var att intensivvårdssjuksköterskorna inte 

hade förståelse för deras arbete på vårdavdelningen, det försvårade samarbetet. De berättade 

att intensivvårdssjuksköterskan inte förstod att de inte kunde lämna arbetet på 

vårdavdelningen längre stunder. Det skapade en irritation och diskussioner på 

vårdavdelningen. Avdelningssjuksköterskorna ville att intensivvårdssjuksköterskorna skulle 

ha en förståelse för hur de arbetade på avdelningen. Om det blev hinder på 

intensivvårdsavdelningen som gjorde att de inte var klara för överrapportering när de skulle 

komma dit, ville de bli meddelade om det. 

”…då kan man faktiskt ringa och säga att vi ringde förut och sa att vi var klar men vi är inte klar så kom om en 

halvtimme.” K-4 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde ett bra samarbete med vårdavdelningen. De uttryckte 

att de förstod om de hade mycket att göra på vårdavdelningen. De var övertydliga ibland för 

att avdelningssjuksköterskan skulle förstå hur de arbetade på intensivvårdsavdelningen. De 

ville att sjuksköterskan på vårdavdelningen skulle ha förståelse för deras arbetssätt och att de 

skulle kontakta dem om de hade frågor. 

”Jag tyckte att jag var övertydlig, nästan lite för övertydlig.” I-1 

-Att vilja vara delaktig vid överrapporteringen 

En del av avdelningssjuksköterskorna upplevde svårigheter att vara delaktig vid 

intensivvårdssjuksköterskans överrapportering. Det handlade om att inte våga fråga när de 

inte förstod någon information och i synnerhet som nyutbildad sjuksköterska. Med ökad 

erfaren upplevde de flesta att de vågade fråga och vara mera delaktig i överrapporteringen. De 

ville vara delaktig och våga fråga när de inte förstod information vid överrapporteringen. 

 ”…det kan ju vara så att man inte förstår varför dom ligger med det, då säger dom bara att dom haft 

noradrenalin och jaha jaja så vågar man inte fråga vad är det.”K-2 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var svårt att rapportera till 

avdelningssjuksköterskor. De försökte tänka på att kommunicera på ett bra sätt för att få till 

en bra delaktighet i överrapporteringen. Det varierade om avdelningssjuksköterskan ställde 

motfrågor när det var någon information som var oklar för dem. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde ibland att sjuksköterskorna från vårdavdelningen inte 
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var intresserade när de rapporterade. De var osäkra på om de lyssnade och de ställde sällan 

frågor. De uppfattade det som att de förstod rapporten trots att de visade ointresse. Ibland 

kändes det som att avdelningssjuksköterskorna hade bråttom och ville att de skulle bli snabbt 

klara med överrapporteringen. Intensivvårdssjuksköterskan ville att avdelningssjuksköterskan 

skulle vara delaktiga och engagerade vid överrapporteringen. 

”…då kändes det som att hon inte var så intresserad den sjuksköterskan…” I-2 

Att ta emot och ge relevant information för den fortsatta vården på avdelningen  

I studien visade det sig att avdelningssjuksköterskorna och intensivvårdssjuksköterskorna 

hade olika syn på vad som var viktig information i överrapporteringen. Det var svårt att 

fokusera på relevant information och det saknades rekommendationer till 

avdelningssjuksköterskorna. 

-Olika syn på vad som är viktigt i patientrapporten 

Avdelningssjuksköterskorna upplevde att de saknade information om patienten vid 

överrapporteringen. De fick oftast ingen detaljerad och beskrivande information om varför 

olika behandlingar hade gjorts. De berättade att intensivvårdssjuksköterskorna inte hade 

information om specifika åtgärder såsom operationer, och att de hade olika uppfattningar om 

vad som var viktigt innehåll i överrapporteringen.  

”…vi ser olika vad vi tycker är viktigt…”K-2 

Avdelningssjuksköterskorna ville ha förklaringar varför olika behandlingar hade getts. De 

önskade att informationen var mera utförlig men ändå lättförståelig, och att de tänkte på vad 

de kunde arbeta med på avdelningen. De ville att olika kringarbeten i överrapporteringen som 

att informera närstående blev gjorda och att de fick veta det i överrapporteringen 

”…att man ska liksom försöka tänka lite mer hur hur vad är det som ska behöva göras där uppe på avdelning 

alltså.” K-4 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de måste överrapportera mycket information till 

sjuksköterskan på vårdavdelningen för att inte missa något. De tyckte att de fick lov att vara 

tydliga, för att försäkra sig om att de förstod informationen som de tyckte vara viktigt för den 

fortsatta vården. 

”…att få med det som jag tycker är viktigt och samtidigt få dom att tycka att det är viktigt.” I-1 
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- Att fokusera på relevant information 

Överrapporteringen till avdelningssjuksköterskorna innehöll information om aktuellt status 

och varför patienten hade vårdats på intensivvårdsavdelningen. De upplevde att de fick för 

mycket information som handlade om specifika åtgärder som gjordes på 

intensivvårdsavdelningen. Samtidigt kunde de tycka att det var bra att få för mycket 

information, då bestämde de själv vilken information som var viktig att ta till sig. De tyckte 

att det var relevant att rapporten innehöll en bra sammanfattning om patienten, från bakgrund 

till aktuellt status. Det var också viktigt att få information som var anpassad för att de skulle 

kunna vårda patienten bra på vårdavdelningen. Det innefattade information om patientens 

förmågor i att klara de grundläggande aktiviteterna, så som att kunna äta, gå på toaletten och 

tvätta sig.  

 ”…alldeles för specifika läkemedelsordinationer och såna där grejer då, för så jobbar ju inte vi utan att man 

kan försöka tänka lite mer, vad kan vi faktiskt ta över.”K-4 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att sjuksköterskorna från avdelningen inte ville ha 

överrapportering om detaljer som hänt på intensivvårdsavdelningen. De upplevde att det var 

svårt att koncentrera på relevant information. De visste att de gav sjuksköterskorna från 

avdelningen för mycket information om specifika intensivvårdsdetaljer, men de var samtidigt 

rädda att missa viktig information om de utelämnade något. De berättade att sjuksköterskorna 

ville ha information om vad de skulle tänka på för fortsatt vård. De trodde att de ville ha 

information om de större sakerna runt patienten som patientens bakgrund, hur det såg ut just 

då, ett aktuellt status och en bra sammanfattning. Intensivvårdssjuksköterskorna ville få fram 

det som var viktigt i överrapporteringen. De ville ge avdelningssjuksköterskorna ett bra 

underlag i rapporten för fortsatt vård. 

”Det kan lätt bli kanske för mycket information för avdelningspersonalen sånt som dom kanske inte behöver veta 

just nu, det gäller att koncentrera det till att det är det här dom behöver veta, det är väl det som är det svåra.” I-

3 

-Att få information om åtgärder för den fortsatt vården på avdelningen 

Det saknades ofta ordinationer från intensivvårdssjuksköterskan till avdelningssjuksköterskan. 

Avdelningssjuksköterskan upplevde problem när läkemedelsordinationerna inte var inskrivna 

i deras journalsystem. Då blev det extraarbete när de måste kontakta en läkare för att skriva in 

läkemedelsordinationerna i journalsystemet. De berättade att intensivvårdssjuksköterskan 

hänvisade till deras pappersjournal där läkemedelsordinationerna fanns. De saknade också 
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ordinationer om hur ofta de skulle kontrollera vitala parametrar, vätskebalans och vilken 

hastighet infusioner skulle ha. De upplevde det svårt när de själva behövde besluta vad som 

var lämpligt att kontrollera på avdelningen, vilken takt infusioner skulle ha och om de måste 

använda pumpar. När de frågade om rekommendationer kunde intensivvårdssjuksköterskan 

sällan svara på det. Avdelningssjuksköterskorna ville att läkemedelsordinationerna alltid var 

inskrivna i deras journalsystem och att de fick rekommendationer om viktiga kontroller och 

infusionshastigheter.  

”…att man får en rekommendation om ni tycker att vi kan fortsätta följa blodtryck och mews kontroller var 

fjärde timme eller en gång per pass eller varje timme för det är liksom jättemycket sånt där som vi hittar på 

själva.” K-4 

Intensivvårdssjuksköterskorna visste att sjuksköterskorna på avdelningen ofta saknade 

läkemedelsordinationer. De tyckte att deras läkemedelsordinationer på pappersjournalen 

gällde även för sjuksköterskorna på avdelningen. Men de visste att sjuksköterskorna på 

avdelningen inte förstod dem, och att de inte kunde arbeta efter deras pappersjournal. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev också att de upplevde brister i ordinationer till 

avdelningen. De ville att ordinationer till sjuksköterskan på vårdavdelningen skulle vara klart 

innan överrapporteringen. 

”…men här ligger det liksom lite i luften, det skulle man ju vilja ha klart liksom, även om min läkare kan säga 

på ronden om den på förmiddagen, om man bestämmer att nu ska patienten flyttas till vårdavdelning, så kanske 

man har bestämt att han ska ha den här medicinen fyra gånger om dagen men det är ju ändå, man måste ju ändå 

få över det på datasystemet liksom för deras skull.”I-2 

Att ge och ta emot information från ett kunskapsområde till ett annat 

Det framkom i studien att avdelningssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor hade 

kunskaper om olika områden. De visste mera om det de specifikt arbetade med, och det gjorde 

att överrapporteringen kunde upplevas som svår. 

- Att ha kunskaper om olika områden   

Sjuksköterskorna på vårdavdelningen upplevde att överrapporteringarna ofta var avancerade. 

De fick rapport om medicinska saker som var svåra att förstå. De tyckte att 

intensivvårdssjuksköterskorna var kunniga och att de hade ett svårare språk. Sjuksköterskorna 

berättade att det var svårare att förstå överrapporteringen från intensivvårdssjuksköterskan när 

de var nyutbildad. Då behövde de sökte efter information. De uppskattade om 
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intensivvårdssjuksköterskorna kunde försöka använda andra ord när det var begrepp som var 

svåra för dem att förstå. 

”…så kan det ju vara att dom ibland har lite svårare språk än vad vi har…”K-2 

Intensivvårdssjuksköterskan berättade att de behövde vara uppmärksamma på om 

sjuksköterskan från vårdavdelningen förstod informationen vid överrapporteringen. De var 

osäkra om de alltid gjorde det. De upplevde en skillnad i kunskaper mellan 

intensivvårdssjuksköterskan och avdelningssjuksköterskan. De menade att de hade förståelse 

för sitt egen kunskapsområde och försökte anpassa överrapporteringen så att sjuksköterskan 

på avdelningen skulle förstå. De tyckte ibland att sjuksköterskan från avdelningen var osäker 

och försökte tänka sig in i deras situation för att ge en förståelig överrapportering. De ville ge 

en okomplicerad överrapportering som var anpassad efter vården på vårdavdelningen. 

”…det är väl att man att man inte krånglar till det framför allt från våran avdelning för det är ju det är ju så 

mycket som vi gör som dom kanske inte begriper vad det är, innebär på avdelningen och man måste ju försöka 

förenkla sakerna på nåt vis så att dom förstår.”I-4 

Miljöns betydelse vid överrapportering 

Det framkom i studien att miljön var viktigt när man överrapporterade en patient. Störningar 

gjorde att information missades och att överrapporteringen blev bristfällig. 

Sjuksköterskorna från avdelningen upplevde att de oftast fick överrapporteringen i en rörig 

miljö. De beskrev att när de kom till intensivvårdsavdelningen gick de in i ett litet bås där 

flera personal vistades samtidigt och de blev störda av personal som pratade och frågade saker 

samtidigt som de fick rapporten.  

”…att det kanske är även miljön hur man rapporterar tycker jag för oftast så går man ju in till IVA, går man 

liksom in där bakom och ställer sig och så kommer det några andra som kommer ifrån salen bredvid in och står 

och det är mycket folk/…/ så då blir det lite virrigt.” K-2 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde störningsmoment och stress vid överrapporteringen. 

De tyckte att miljön var rörig, vilket påverkade kvaliteten på överrapporteringen. 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att de fick rapportera i en lugn miljö, 

där de fick vara ensamma med avdelningssjuksköterskan. 

”För det första är det ju viktigt att man får vara lite, att det får vara lite lugnt där man står och rapporterar…” 

I-3 
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Att ha behov av strukturerad rapport 

Det visade sig i studien att överrapporteringarna upplevdes tydligare när de använda sig av en 

strukturerad mall. 

Avdelningssjuksköterskorna berättade att de flesta intensivvårdssjuksköterskor försökte ge en 

strukturerad rapport. De tyckte att intensivvårdssjuksköterskorna försökte ge 

överrapporteringen efter SBAR för att göra den strukturerad. Det gjorde överrapporteringen 

tydlig och de fick oftare med all information som de behövde. De uppskattade när de 

överrapporterade enligt SBAR. 

”…att de tar så att det blir enligt SBAR så att man får att det inte blir att det inte blir hoppigt utan att det blir att 

han kommer in för det här, han hade det här i bakgrunden och det här gjorde vi och så här blev det och såhär är 

det nu och det här ska vi göra alltså lite så.” K-2 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att överrapporteringarna blev bättre när de använde 

ett strukturerat sätt att överrapportera, det blev tydligare och bättre. De berättade att när de 

använde mallen SBAR så glömde de mindre informationen, men att det ibland var svårt att 

hålla sig till den strukturen. 

”Jag kan tycka att mina rapporter har blivit väldigt mycket bättre sen vi började använda SBAR, jag tyckte att 

jag var rätt duktig på att rapportera innan också. Men om jag jämför nu när jag börjat med SBAR så blir det 

betydligt mycket mer strukturerat och tydligare.” I-1 

Att känna ansvar 

Handlade om att känna ansvar för patienten, att de fick och gav tillräcklig information för att 

det skulle bli en säker överrapportering. 

Avdelningssjuksköterskorna kände ett ansvar att fråga när de inte förstod något i 

överrapporteringen. De upplevde också att de fick ett ansvar som de inte ville ha när de måste 

besluta om egna ordinationer som att till exempel bestämma vilken hastighet en infusion 

skulle gå med. 

”…alltså det tycker jag är det är ju på vårat ansvar att säga till om vi inte förstår.”K-4 

”…då kan jag tycka att det blir svårt för då blir det på mitt ansvar, att jag ändrar från 65 ml/h till nåt påhittat 

som jag hittar på eller om så blir det ganska stor process…” K-4 

Intensivvårdssjuksköterskorna kände ett ansvar att ge tillräckligt mycket information till 

avdelningssjuksköterskorna så att de skulle kunna ge en bra vård på avdelningen. De kände 

ibland att de ville kontrollera så att avdelningssjuksköterskan verkligen förstod 
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överrapporteringen. Ibland kände dig sig otillfredsställda och var oroliga för hur det skulle gå 

för patienten på avdelningen. De ville se till att läkemedelsordinationer till 

avdelningssjuksköterskan fanns. 

Diskussion  
 

Huvudresultat 

Vid analys av intervjuerna framträdde sex kategorier 1) Att se vikten av samverkan, som 

innehåller tre underkategorier -att vilja vara förberedd – att vilja samarbeta -att vilja vara 

delaktig i överrapporteringen 2) Att ta emot och ge relevant information för den fortsatta 

vården på vårdavdelningen, med de tre underkategorierna -olika syn vad som är viktigt i 

patientrapporten -att fokusera på relevant information -att få information om åtgärder för 

den fortsatta vården på avdelningen, 3) Att ge och ta emot information från ett 

kunskapsområde till ett annat, med underkategorin -att ha kunskaper om olika områden, 4) 

Miljöns betydelse vid överrapportering, 5) Att ha behov av strukturerad rapport och 6) Att 

känna ansvar. Intensivvårdssjuksköterskor och sjuksköterskor från vårdavdelning upplevde att 

brist på förberedelser inför överrapportering försvårade samarbetet. De upplevde att olika 

information var viktig vid överrapportering på grund av deras olika kunskapsområden. Båda 

yrkesgrupperna önskade att informationen skulle vara tydlig med relevant information för den 

fortsatta vården. De upplevde att miljön med frekventa störningar gjorde att information 

missades och att en strukturerad rapport gjorde överrapporteringen tydligare. De uttryckte 

också att de har ett ansvar vid informationsöverföringen. 

Resultatdiskussion  

Resultatet i studien har bidragit till ökad förståelse kring samarbetet hos 

intensivvårdssjuksköterskors och avdelningssjuksköterskors vid överrapportering. Samarbetet 

påverkas av olika faktorer. 

 

Det framkom tydligt i studien att det var viktigt för sjuksköterskorna på vårdavdelningen och 

specialistsjuksköterskorna inom intensivvård att vara förberedd inför en överrapportering. Det 

upplevdes från både intensivvårdssjuksköterskorna och avdelningssjuksköterskorna som att 

de sällan hade tid att förbereda inför en överförflyttning. De kände stress och tidsbrist. James, 

Quirke och McBride-Henry (2013) beskrev i sin studie att säkerställa kontinuitet av vården 

för en intensivvårdspatient var förmågan att planera en bra överrapportering avgörande. Det 
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var viktigt för intensivvårdssjuksköterskan att få den tiden för planeringen. Det var också 

viktigt för avdelningssjuksköterskorna att få tid att planera arbetet på vårdavdelningen inför 

överrapporteringen (James, Quirke & McBride-Henry 2013). I en studie av Matthaeus-

Kraemer et al. (2016) såg man att det missades information om tidiga tecken och behandling 

av sepsis vid överrapporteringar. Det berodde på att det fanns olika kompetenser och 

kunskapsluckor mellan sjuksköterskorna, resursbrist och dåligt planerade överrapporteringar 

(Matthaeus-Kraemer et al. 2016). Författaren till denna studie håller med om att brist på 

planering vid överrapportering kan orsaka negativa effekter för patientens vård. På en 

intensivvårdsavdelning uppstår ibland akuta situationer som kan göra det svårt att hinna 

planera en överrapportering. 

 

I denna studie upplevde både avdelningssjuksköterskorna och intensivvårdssjuksköterskorna 

ett bra samarbete, men de saknade förståelse för varandras olika arbetssätt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att samarbetet mellan de olika avdelningarna ibland 

kunde förbättras. Ett problem som belystes från avdelningssjuksköterskorna var att de ofta 

upplevde att intensivvårdssjuksköterskorna inte var klar för att rapportera när de kom till 

intensivvårdsavdelningen. De fick ofta stå och vänta och de kände då stress över vad som 

hände på deras egen avdelning under tiden. Häggström, Asplund och Kristiansen (2009) 

belyste i sin studie att kommunikationen och samarbetet mellan intensivvårdssjuksköterskor 

och avdelningssjuksköterskor ofta upplevdes som bristfällig. De beskrev att 

avdelningssjuksköterskorna ville bli bemötta respektfullt och vänligt när de kom till 

intensivvårdsavdelningen. Det var viktigt att bli sedd och bekräftad som 

avdelningssjuksköterska när de skulle få en överrapportering från 

intensivvårdssjuksköterskan. Det viktigaste var dock att det fanns en förståelse för varandras 

olika kompetens och arbetssätt på de olika avdelningarna (Häggström, Asplund & Kristiansen 

2009). En studie av McFetridge et al. (2007) beskrev att det saknades medvetenhet och 

kännedom om varandras olika roller. Författaren i denna studie anser att samarbetet kan 

stärkas om intensivvårdssjuksköterskan tänker på att meddela avdelningssjuksköterskan när 

de inte har hunnit förbereda för överrapporteringen.  

 

Författaren fann i denna studie att avdelningssjuksköterskorna alltid kände sig välkomna och 

blev bra bemötta när de kom till intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdssjuksköterskan 

kunde uppleva, även om det var sällan, att sjuksköterskan från vårdavdelningen var 
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ointresserade, de var osäkra om de lyssnade och uppfattades som att de hade bråttom. James, 

Quirke och McBride-Henry (2013) studie visade att det fanns negativa känslor när det skulle 

överrapporteras en patient från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelningen. 

Avdelningssjuksköterskorna tyckte att intensivvårdssjuksköterskorna kunde vara ovänliga och 

inte lyssnade på vad de hade att säga och intensivvårdssjuksköterskorna i sin tur kände att 

sjuksköterskorna från vårdavdelningen var ointresserade vid överrapporteringen.  I en studie 

av Häggström, Asplund och Kristiansen (2009) visades att intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde ett ointresse från avdelningssjuksköterskorna vid överrapportering.  

 

I författarens studie berättade avdelningssjuksköterskorna att de ibland frågade om de inte 

förstod informationen vid överrapporteringen. De upplevde överrapporteringen som 

komplicerad och ville inte verka okunniga genom att fråga. Häggström och Bäckström (2013) 

beskrev att avdelningssjuksköterskorna upplevde sig osäkra och att de inte vågade fråga när 

det var något de inte förstod i patientrapporten. De ville inte uppfattas som inkompetenta 

genom att ställa frågor (Häggström & Bäckström 2013). Häggström, Asplund och Kristiansen 

(2009) beskrev att avdelningssjuksköterskorna kände sig förminskade när de skulle få en 

överrapportering från intensivvårdssjuksköterskan. Avdelningssjuksköterskorna tyckte att 

intensivvårdssjuksköterskorna hade ett helt annat språk än vad de hade och om de frågade vad 

någonting betydde upplevde de att de blev ifrågasatta.  

 

 I studien framkom det att avdelningssjuksköterskorna och intensivvårdssjuksköterskorna 

hade olika syn vad som var viktigt att överrapportera. Avdelningssjuksköterskorna ville ha 

överrapportering som innefattade en bra sammanfattning om patienten. De ville veta mera om 

patientens ADL- förmågor och få information som var anpassade efter deras arbete på 

vårdavdelningen. Intensivvårdssjuksköterskorna gav oftast för mycket information om 

specifika åtgärder på intensivvårdsavdelningen. Detta framkom även i James, Quirke och 

McBride (2013) studie där de beskriver att intensivvårdssjuksköterskorna ofta 

överrapporterade specifika detaljer som handlade om det fysiska statuset. Det handlade oftast 

om de cirkulatoriska och respiratoriska systemen. Avdelningssjuksköterskorna trodde också 

att det var viktigt för dem att veta men de ville ha mera anpassad information och en plan för 

den fortsatta vården på vårdavdelningen. James, Quirke och McBride (2013) beskrev att 

sjuksköterskorna på vårdavdelningen ansåg att intensivvårdssjuksköterskorna hade en 

rådgivande funktion. De efterlyste en skriftlig plan för den pågående vården. 
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Intensivvårdssjuksköterskorna däremot ansåg att det var viktigt att kommunicera specifik 

information om patientens vård. Även Häggström och Bäckström (2013) menade att 

intensivvårdssjuksköterskorna rapporterade så mycket som möjligt för att de var rädda att 

missa viktig information, men de var medvetna om att de borde justera informationen efter 

hur de arbetade på vårdavdelningen. I en studie av DeKeyser Gantz et al. (2014) visade det 

sig att om det fanns en omvårdnadsplan för patienten så minskade det vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen och prognosen för tillfrisknandet förbättrades. Det förbättrade även 

kommunikationen mellan sjuksköterskorna (DeKeyser Gantz et al. (2014). Författaren till 

studien anser att för att kunna ge en överrapportering om relevant information till 

vårdavdelnings sjuksköterskan ställs det krav på att intensivvårdssjuksköterskan har en 

förståelse för vårdavdelningens miljö och avdelningssjuksköterskan sätt att arbeta. 

 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna på båda avdelningarna upplevde att det 

blev bättre överrapportering genom att använda ett strukturerat instrument. Det gjorde att 

mindre information missades och att rapporten blev bättre. Deltagarna i studien beskrev att på 

deras arbetsplatser var det SBAR som användes. Socialstyrelsen (2017); Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) (2015) skriver att den vanligaste orsaken till vårdskador är brister i 

kommunikationen. I Sverige är SBAR ett vedertaget hjälpmedel för att göra 

kommunikationen säkrare. Modellen innebär att informationen man vill kommunicera 

struktureras och förmedlas i fyra steg, Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation. 

Socialstyrelsen (2017); SKL (2015) beskriver också att i varje steg ska bara den information 

som gäller förmedlas. Den information som inte hör dit utelämnas. På så vis renodlas 

informationen och budskapet blir lättare att uppfattas för mottagaren (Socialstyrelsen 2017; 

SKL (2015). James, Quirke och McBride (2013) beskriver att avdelningssjuksköterskorna och 

intensivvårdssjuksköterskorna blev hjälpta av att använda checklistor för att få till en effektiv 

kommunikation och säkerställa att få med all relevant information om patienten (James, 

Quirke och McBride 2013). Det har även visats sig i studier att kommunikationsbrister 

minskade vid användning av SBAR (Velji et al. 2008). Det visade sig även i en studie av 

Andreoli et al. (2010) att incidenser orsakade av kommunikationsbrister minskade efter 

implementering av SBAR. 

 I studien framkom det att det möjligen fanns kulturella skillnader och olika fokus på 

vårdavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Guldenmund (2000) beskriver att Schein´s 

teori om organisationskultur belyser att det finns kulturella skillnader som kompetens, 
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skillnader i miljö och olikheter mellan sjuksköterskor. Attityder, värderingar och 

uppfattningar påverkar säkerhetskulturen. Säkerhetskulturen skiljer sig åt mellan en 

vårdavdelning och intensivvårdsavdelning (Guldenmund 2000). En studie visade att 

avdelningskultur spelade stor roll vid överrapportering (DeKeyser Gantz et al. 2014). Det 

framkom i en studie att en låg säkerhetskultur påverkade vårdtiden negativt (Huang et al. 

2010). 

 

I studien gav intensivvårdssjuksköterskorna överrapportering till avdelningssjuksköterskorna i 

en miljö där de blev störda av personal, patienter, anhöriga och övervakningsutrustning som 

larmade. Intensivvårdssjuksköterskorna hade ofta hand om två patienter på samma sal som 

gjorde det svårt för dem att lämna salen. Det upplevdes både av avdelningssjuksköterskorna 

och intensivvårdssjuksköterskorna som stressande och rörigt. I en svensk studie Källberg et 

al. (2014) framkom att näst efter mänskliga faktorer så har miljön stor betydelse för 

patientsäkerheten. Att bli störd under överrapporteringen gjorde att det blev brister i 

informationsöverföringen. Det påverkade patientsäkerheten negativt (Källberg et al. 2014). 

Det bekräftades också i Liu, Manias och Gerdtz (2013) studie att en miljö med mycket 

störningar påverkade patientsäkerheten negativt. Författaren till studien föreslår att för att 

stärka patientsäkerheten bör intensivvårdssjuksköterskorna hitta en lugn och störningsfri plats 

för överrapportering.   

 

En annan aspekt som kan påverka patientsäkerheten är att viss dokumentation och 

ordinationer på intensivvårdsavdelningen utfördes på papper. På vårdavdelningen fanns 

ordinationer och dokumentation i datajournal och alla ordinationer var inte alltid överförda till 

den digitala journalen. I James, Quirke och McBrides-Henry (2013) studie sägs det att 

dokumentationen på intensivvårdsavdelningens journalkurva kan kännas främmande och 

obegriplig för avdelningssjuksköterskan. Vilket även författaren såg i studien. Att missa 

läkemedelsordinationer kan riskera felmedicineringar och äventyra patientsäkerheten. 

Författaren till studien anser att om det fanns ett enhetligt dokumentationssystem skulle det 

kunna stärka patientsäkerheten.   

  

 

 

Metoddiskussion 
 



 

25 

 

För att avgöra trovärdigheten (trustworthiness) i studien har begreppen giltighet (credibility), 

överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) och bekräftelsebarhet 

(confirmability) diskuterats (Polit & Beck 2017). 

 

Design 

Studien har genomförts med en beskrivande design med kvalitativ ansats. Syftet var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser och förstå individuella erfarenheter och då passar valet 

av kvalitativ design bra (Graneheim & Lundman 2003; Malterud 2014; Polit & Beck 2017). I 

studien ville författaren få en djupare förståelse för hur informanterna upplevde 

överrapporteringar och vad de ville att de skulle innehålla. Författaren önskade beskrivande 

berättelser. Det gav författaren en möjlighet att få insikt i hur informanterna upplevde 

situationen. Därför var designen relevant utifrån syftet (Polit & Beck 2017). 

 
Urval och undersökningsgrupp 

Ett bekvämlighetsurval gjordes för att rekryter informanter till studien. Genom 

bekvämlighetsurval väljs informanter som finns tillgängliga (Polit & Beck 2017). Då tiden var 

begränsad passade urvalsmetoden bra. Svagheten med bekvämlighetsurval är att det 

nödvändigtvis inte ger den rikaste informationen. De deltagare som tackar ja kanske inte är de 

som kan ge den bästa informationen (Polit & Beck 2017). Författaren diskuterade urval och 

önskemål med avdelningscheferna som var gatekeepers. Deltagare i studien var fyra 

legitimerade sjuksköterskor och fyra intensivvårdssjuksköterskor. Polit och Beck (2017) 

menar att studiers goda kvalitet inte styrs av ett stort urval. Det kan dock ses som en svaghet 

att antal informanter endast var fyra stycken från var avdelning. Det var sju kvinnor och en 

man som deltog i varierade åldrar. Urvalet tog inte hänsyn till kön och ålder. För att öka 

sannolikheten för att informanterna hade erfarenhet av förflyttningsprocessen var det rimligt 

att kravet var ett års yrkeserfarenhet och att de hade erfarenhet av överrapporteringar ett 

flertalgånger. De flesta hade flera års erfarenhet inom sin specialitet. Polit och Beck (2017) 

säger att när informanter har variation i ålder och arbetslivserfarenhet ger det styrka i studier. 

 
Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer gjordes. Då utgår intervjuaren från ett större frågeområde. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad. Då är intervjuerna varken är öppna eller 

helt strukturerade. Intervjuaren har en huvudroll för att få informanten att öppna upp sig 
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(Kvale & Brinkman 2014). Författaren hade ingen tidigare erfarenhet av att intervjua och såg 

detta som utmanande. Brist på erfarenhet hos författaren att använda intervjuer som 

forskningsmetod kan ha påverkat kvaliteten på intervjuerna då adekvata följdfrågor kanske 

inte alltid ställdes. Författaren upplevde det som svårt att intervjua och det påverkade längden 

på intervjuerna och de blev kortare än författaren önskade. Det kan ha påverkat resultatet då 

innehållet i intervjuerna inte blev så djupa och omfattande som önskat. Det är en svaghet för 

studiens resultat. Två intervjuguider användes. Genom att använda en intervjuguide 

undersöktes forskningsområdet och adekvata frågor för sammanhanget ställdes. Vidare gavs 

författaren möjlighet att ställa följdfrågor och få utvecklande och förtydligande svar, vilket 

stärkte pålitligheten (Polit & Beck 2017). Informanterna upplevde en av frågorna i 

intervjuguiden som svår, och svaren blev inte som författaren tänkte sig. För att berika studien 

kunde frågorna utvecklats mer. Intervjuerna skedde på arbetsplatsen och informanterna fick 

själva välja plats och tid för intervjuerna. På kirurgavdelningen gjordes en intervju på en tyst 

och störningsfri plats. De andra intervjuerna skedde på en plats som tyvärr var dåligt 

ljudisolerat och det var störande ljud från avdelningen. Det kan ha påverkat kvaliteten på 

intervjuerna och trovärdigheten. På intensivvårdsavdelningen användes olika rum på 

avdelningen som var fri från störningar. Kvale och Brinkman (2009) säger att intervjuerna bör 

genomföras i en miljö där informanten känner sig trygg. De menar att platsen för intervjuerna 

har betydelse för intervjuns kvalitet. 

 

Analys av data 

Intervjuerna spelades in och lyssnades igenom flera gånger innan de transkriberades ordagrant 

av författaren. Graneheim och Lundman (2003) beskrev att för att få en helhetsbild ska 

intervjuerna lyssnas igenom flera gånger. I den transkriberade texten lyfte författaren ut 

meningsbärande enheter och fraser som var relevant för studien. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och koder bildades. Koder med liknande innehåll bildade kategorier. 

Några av kategorierna bildade underkategorier. För att stärka bekräftelsebarheten i analysen 

diskuterades processen regelbundet med handledare och gruppdeltagare (Graneheim & 

Lundman 2003). Elo och Kyngäs (2007) beskrev att svårigheten i den kvalitativa 

innehållsanalysen var att hitta kategorier och underkategorier som speglade insamlade data. 

Författaren hade ingen tidigare erfarenhet av analysmetoden och det fanns en risk att resultatet 

inte var riktigt heltäckande och att trovärdigheten påverkades. I studien presenteras liknande 

resultat från tidigare studier och det stärker pålitligheten i studier enligt (Polit & Beck 2017). 

Författaren till studien hade viss förförståelse genom egna erfarenheter som trainee på en 
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intensivvårdsavdelning och genom arbete som sjuksköterska på vårdavdelning. Författaren 

hade också läst in sig i ämnet genom litteratur och tidigare forskning. Det ökade författarens 

kunskaper om överrapporteringsprocessen. Forskarens förförståelse kan sätta prägel på 

tolkningen av resultatet i den kvalitativa innehållsanalysen. Det finns olika uppfattningar om 

forskaren ska använda sin förförståelse eller inte. Den kan vara en styrka men också en börda 

för forskaren (Malterud 2009). Det är svårt att bedöma huruvida författarens förförståelse har 

präglat resultatet i studien. För att öka bekräftelsebarheten har citat använts i resultatet. 

Genom att använda citat från flera olika informanter stärks trovärdigheten ytterligare (Elo et 

al. 2014). Undersökningsgrupp och kontext beskrevs så utförligt som möjligt och det stärker 

överförbarheten (Polit & Beck 2017). 

 

Kliniska implikationer  

Överrapporteringar mellan intensivvårdssjuksköterskan och avdelningssjuksköterskan sker 

kontinuerligt. Det har visat sig att överrapporteringar är en risk för patientsäkerheten 

(Abraham et al. 2015). Planering, samarbete och förståelse för varandras arbetssätt är viktigt 

för en säkrare överrapportering (Cognet & Coyer 2014). Brister i samarbetet och förståelse 

mellan vårdnivåerna behöver förbättras. Ett steg är att arbeta fram tydliga rutiner som kan 

följas inför en överrapportering. Vad som anses vara viktig information vid 

överrapporteringen skiljer sig åt mellan de olika vårdnivåerna. Speciellt rekommendationer 

för den fortsatta vården är något avdelningssjuksköterskorna saknar. Det kan påverka 

patientsäkerheten negativt. Överrapportering och dokumentering till avdelningssjuksköterskan 

bör utvecklas och innehålla en vårdplan och rekommendationer för den fortsatta vården. För 

att öka patientsäkerheten och minska risken för fel vid informationsöverföring bör ett 

enhetligt dokumentationssystem skapas. Detta är speciellt viktigt vid läkemedelsöverföringen. 

Det visade sig i resultatet att läkemedelsordinationerna vid överrapporteringen var ett område 

som hade stora brister. Miljön är viktigt och förutsättningarna för en störningsfri 

överrapportering behöver ses över. Det kan handa om att bli fri från patientansvaret under 

tiden för överrapportering, för att kunna lämna patientsalen och hitta en lämplig plats som är 

störningsfri. Det framkom att SBAR skulle användas som struktur vid överrapporteringar. Det 

upplevdes som tydligare rapportering när SBAR användes. Det kunde vara svårt att hålla sig 

till strukturen. Det har visat sig i studier att ett strukturerat överrapporteringssystem ökar 

patientsäkerheten och främjar samarbete och säkerhetskulturen i en arbetsgrupp (Andreoli et 
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al, 2010). Därför bör SBAR lyftas då och då på arbetsplatserna och regelbundet repeteras. Det 

är också viktigt att nyanställda får en utbildning i SBAR. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Studien visade på brister vid överrapportering av patienter från intensivvårdsavdelning till 

vårdavdelning. Bristerna handlade om att inte hinna förbereda, bristande samverkan och olika 

fokus i informationsöverföringen. Det kan påverka patientsäkerheten. Intensivvårdspatienter 

är särskilt sårbara när det brister vid överföringar mellan olika vårdgivare. Samarbetet mellan 

intensivvårdssjuksköterskorna och avdelningssjuksköterskorna påverkar kvaliteten på 

överrapporteringen. För att förbättra samarbetet mellan vårdnivåerna behövs mer forskning 

inom området. Det finns ett samspel mellan utbyte av information, professionellt ansvar och 

ansvarsskyldighet mellan individer och grupper inom sjukvårdssystemet Det är ett större 

område som det bör forskas vidare på för att hitta kärnan och konsensus för en patientsäker 

överrapportering.  

Slutsats 

Studien har bidragit till ökad kunskap och förståelse om intensivvårdssjuksköterskan och 

avdelningssjuksköterskans upplevelser om överrapportering, och vad de tycker är viktigt vid 

en överrapportering. Samarbetet mellan intensivvårdssjuksköterskan och 

avdelningssjuksköterskan spelade stor roll vid överrapporteringen. De upplevde ett bra 

samarbete, men att det går att förbättra. Både intensivvårdssjuksköterskan och 

avdelningssjuksköterskan önskade mer tid till förberedelser. Vilket på grund av arbetets art 

kan vara svårt då akuta situationer ibland uppstår. Studien har belyst att det kan finnas 

kulturella skillnader, de förstod inte varandras arbetssätt och de fokuserade på olika saker i 

patientrapporten. Det framkom också att överrapporteringen skedde i en störande miljö, vilket 

påverkade informationsöverföringen. SBAR var en struktur som förbättrade 

överrapporteringen. Förhoppningsvis leder studiens resultat till förbättrat samarbete och ökad 

förståelse av arbetssätten mellan vårdnivåerna. Samverkan, strukturerad information för den 

fortsatta vården, kunskap, miljö och ansvar kan ha betydelse vid överrapportering och att 

utrymme för förbättring finns för att öka patientsäker överrapportering av patient mellan 

vårdinrättningar.   
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