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Sammanfattning 
 
 
Introduktion: Kommunikation inom vården innefattar ofta en överföring av 

patientrelaterad information. Utbyte och överföring av information sker flera gånger på 

ett dygn vilket ska säkerställa att sjuksköterskan ständigt besitter adekvat information 

för att kunna ge korrekt vård. Bristande kommunikation kan leda till en ökad morbiditet 

och mortalitet inom hälso- och sjukvården. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om kommunikation med 

andra sjuksköterskor och läkare på kirurgiska vårdavdelningar samt att jämföra dessa 

resultat. Syftet var även att jämföra sjuksköterskors uppfattningar utifrån deras 

utbildningsnivå samt antalet yrkesverksamma år. 

Metod: En empirisk tvärsnittsstudie med en deskriptiv och jämförande design med en 

kvantitativ ansats. Data samlades in genom en enkät bestående av en sektion med frågor 

rörande demografiska data samt en sektion med frågor från ICU Nurse Questionnaire 

short version sektion 1. 

Huvudresultat: Resultatet som framkom i studien kan ge en indikation om hur 

sjuksköterskor uppfattade kommunikationen på de utvalda kirurgiska 

vårdavdelningarna. Dock gick det bara att påvisa statistisk signifikans gällande en 

faktor, öppenhet i kommunikation. Där framkom att sjuksköterskor upplevde en 

öppnare atmosfär i kommunikationen med andra sjuksköterskor än de upplevde med 

läkare. Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas.  

Slutsats: Endast ett statistiskt signifikant resultat kunde ses, nämligen att sjuksköterskor 

uppfattade öppenhet i kommunikationen med sjuksköterskor högre än med läkare. 

Spridningen i resultatet visade att det finns utrymme för förbättring. I en mer utförlig 

studie med en större undersökningsgrupp är det möjligt att resultaten uppvisat fler 

signifikanta fynd. 

Nyckelord: Kommunikation, Sjuksköterskor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
 
Introduction: Communication within healthcare often involves a transfer of patient 

related information. Transfer and exchange of information happens several times per 

day to make sure that the nurse always has adequate information to be able to provide 

the correct care for patients. Lack in communication may lead to an increase in 

morbidity and mortality within the healthcare system.  

Aim: The aim of this study was to describe nurse’s perceptions of communication with 

other nurses and physicians in surgical wards and to compare these findings. The aim 

was also to compare nurses perceptions based on their level of education and number of 

working years. 

Method: An empirical cross-sectional study with a descriptive and comparative design 

with a quantitative approach. Data was collected through a survey consisting of one part 

with questions about demographic data and one part with questions from ICU Nurse 

Questionnaire short version section 1. 

Main findings: The findings in the study can indicate how nurses perceived 

communication in the chosen surgical wards. There was only one factor that showed 

statistical significance, communication openness. There was shown that nurses perceive 

a more open atmosphere in communication with other nurses than they perceive with 

physicians. No other statistical significant differences could be found. 

Conclusion: Only one statistically significant finding was made, that nurses perceive 

communication openness with nurses higher than that with physicians. The spread in the 

findings showed that there is room for improvement. In a more thorough study with a 

larger study population it is possible that more statistical significant findings could have 

been identified. 

Keywords: Communication, Nurses 
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1. Introduktion 

Kommunikation inom vården innefattar ofta en överföring av patientrelaterad 

information. I föreliggande studie definieras överrapportering som ”överföring av 

information och professionellt ansvar samt ansvarsskyldighet mellan individer och 

grupper, övergripande inom omvårdnadssystemet.” [författarnas egen översättning] 

(Jeffcott et al. 2009 s. 272). Utbyte och överföring av information sker flera gånger på 

ett dygn vilket ska säkerställa att sjuksköterskan ständigt besitter adekvat information 

för att kunna ge korrekt vård. Överrapportering kan till exempel ske vid skiftbyte eller 

byte av vårdenhet (exempelvis från intensivvårdsavdelning till kirurgisk vårdavdelning) 

och varierar i tidsåtgång beroende på om det till exempel är en akut- eller icke 

akutsituation (Scovell 2010, Mayor et al. 2012). Överrapportering sker på olika sätt och 

i olika miljöer med varierande grad av externa störningar till exempel på ett kontor 

mellan sköterskor, i patientens närvaro i dennes rum eller enskilt och självständigt av 

sjuksköterskan i form av informationsinhämtning från patientens journal (Meissner et 

al. 2007). Vid överföring av information krävs det tre komponenter, sändare (den som 

innehar informationen), överföring och mottagare (den som tar emot informationen) 

(Nagpal et al. 2012). 

 

Väl fungerande och tydlig kommunikation samt god kännedom om de risker som finns 

inom organisationen och vårdkedjan är grunden för att vårdpersonal ska kunna 

upprätthålla en god patientsäkerhet. Med patientsäkerhet menas att det sker ett proaktivt 

arbete för att förebygga risker som kan leda till att patienter drabbas av vårdrelaterade 

skador, till följd av exempelvis missuppfattade läkemedelsordinationer, försenad eller 

utebliven information (Öhrn 2009, Kitson et al. 2014). En vårdrelaterad skada innebär 

enligt socialstyrelsen att patienten blivit utsatt för ”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” (SOSFS 2011:9, 2011 

s. 5). 

 

Inom sjukvården finns det olika typer av hierarkiska strukturer som kan påverka hur 

informationen överförs (Nagpal et al. 2010a). Holly och Poletick (2013) har i en 

systematisk litteraturstudie sammanfattat sina fynd till två synteser. Att det finns en 

inbäddad hierarki i relation till överrapporteringssituationen som förutom 

informationsutbytet även syftar till att skapa en kultur i sköterskegruppen. Att 
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individuella sjuksköterskor påverkar den de rapporterar till genom att mer eller mindre 

medvetet sortera informationen som de överlämnar. Detta i sin tur påverkar de beslut 

som tas om patientens omvårdnad. 

 

Nagpal et al.(2012) ansåg att de främsta orsakerna till att en överrapportering blir fel 

eller otillräcklig kan vara orsakad av arbetsmiljön, avsaknaden av en standardiserad 

överrapporteringsmall och enkla former av informationsöverföring (post-it lappar, 

anteckningar på servetter mm.). I en enkätundersökning med syfte att utforska 

sjuksköterskors uppfattning om överrapportering i 10 europeiska länder och med 22902 

deltagare belyste Meissner et al. (2007) att det framkom flera orsaker till missnöje. 

Niotusen (39 %) av deltagarna var missnöjda med överrapporteringen mellan skiften till 

exempel gällande otillräckligt informationsutbyte. 

Enligt Nagpal et al. (2012) kunde bristande överrapportering leda till en ökad morbiditet 

och mortalitet inom hälso- och sjukvården. Greenberg et al. (2007) visade i en studie 

som fokuserat på kommunikation och anmälningar av vårdskador inom kirurgisk vård 

att kommunikationen var den bristande faktorn i 60 fall av 258 (ca 23 % ). I de 

granskade 60 fallen fanns det totalt 81 identifierade kommunikationsfel varav 92 % av 

dessa gällde verbal kommunikation där det fanns en sändare och en mottagare. Studien 

visade att i 49 % av fallen utelämnades information och i 44 % av fallen tolkades 

informationen på fel sätt av mottagaren. 

 

Jeffcott et al. (2009) belyste i en studie tre fall av kommunikation som misslyckades på 

olika nivåer i vårdkedjan. I det första fallet uppmärksammades det att 

patientinformation dokumenterades på fel ställe och ej rapporterades vidare. 

I det andra fallet saknades tydliga rutiner för vem som skulle kontaktas om patienters 

tillstånd skulle försämras. Det tredje fallet visade på vikten av att det sker en faktisk 

överrapportering då en verbal rapport aldrig dokumenterades eller vidarebefordrades till 

korrekt personal. Alla dessa misslyckade informationsöverföringar resulterade i 

allvarlig skada eller död för de tre patienterna.   
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1.1 Utbildningsnivå 

Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100 bilaga 2) ger en sjuksköterskeexamen en 

kandidatexamen inom huvudområdet omvårdnad och omfattar studier gällande 180 

högskolepoäng. En specialistsjuksköterskeexamen kräver en legitimation som 

sjuksköterska och omfattar 60 - 75 högskolepoäng inom ett specialområde, exempelvis 

kirurgisk vård, och kan ge en magisterexamen (SFS 1993:100 bilaga 2).  

 

1.2 SBAR 
SBAR är en kommunikationsmodell som syftar till att strukturera information i fyra 

steg. Situation som ska beskriva orsaken till varför behovet av kommunikation uppstått, 

Bakgrund där kort bakgrundsfakta om patienten ska uppges, Aktuellt tillstånd ska 

beskriva och värdera patientens nuvarande status och slutligen Rekommendation där 

förslag till fortsatta åtgärder ges. (Socialstyrelsen 2015). 

 

1.3 Teoretisk referensram 

 

1.3.1 Patricia Benner 

Patricia Benner klargjorde i sin omvårdnadsteori att det finns fem nivåer av 

kunskapsutveckling: Novis är det första stadiet och styrs av en avsaknad av 

bakgrundsförståelse, ett mekaniskt och regelstyrt handhavande. Vilket gör att den nya 

sjuksköterskan är begränsad och formalistisk i sitt handlande. Det andra stadiet, 

avancerad nybörjare, innebär att sjuksköterskan med hjälp av sin erfarenhet 

medvetandegör kliniska mönster i sitt arbete, men behöver ett fortsatt stöd i det kliniska 

arbetet av exempelvis en mentor. Kompetent, det tredje stadiet inträder då 

sjuksköterskan har arbetat en längre tid inom samma omvårdnadsområde och kan på ett 

mer långsiktigt plan prioritera samt se konsekvenserna av olika handlingar. I det fjärde 

stadiet, skicklig, kan sjuksköterskan se situationer i sin helhet och uppfatta det som 

avviker från det kliniska mönstret samt fatta beslut utan större ansträngning. Det femte 

och sista stadiet, expert, innebär att sjuksköterskan skaffat sig specialiserade kunskaper 

och snabbt kan prioritera vilken åtgärd som är mest viktig att utföra i olika situationer. 

Sjuksköterskan förlitar sig till stor del på sin kliniska erfarenhet och kan lätt 

implementera nya arbetssätt i sin repertoar. En expert blir novis igen om den byter till 

ett helt nytt omvårdnadsområde, exempelvis från internmedicin till barn och 

ungdomspsykiatri (Alligood 2014).  
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1.3.2 James Reason 

Inom vården finns det mänskliga samt tekniska skyddsbarriärer som samarbetar för att 

bidra till en trygg och säker vård. Ett exempel på en mänsklig barriär är 

kommunikation. För det mesta fungerar dessa barriärer bra, men det finns alltid 

svagheter och brister närvarande (Reason 2000). Dessa brister och svagheter utgör 

risker som inte är statiska utan förflyttar sig och antar nya former kontinuerligt, det är 

dock när riskerna överlappar varandra som allvarliga misstag kan ske och patienter kan 

skadas. Dessa risker uppstår av en kombination av aktiva misstag och latenta tillstånd, 

där aktiva misstag är något som utförs av personer i direktkontakt med patienter 

(Reason 2000). Till exempel så vet sjuksköterskor i allmänhet vilken information som 

är relevant att överrapportera, men ibland begås misstag och information utelämnas 

(Holly & Poletick 2014). Latenta tillstånd är oundvikliga då de uppkommer i samband 

med beslut som fattas av till exempel mjukvaruutvecklare, arkitekter och politiska 

beslutsfattare. Det finns två effekter som kan uppstå i ett latent tillstånd, en som 

provocerar fram tillstånd där misstag begås till exempel oerfaren personal. Den andra 

effekten skapar nya risker i barriärerna till exempel bristfälliga rutiner (Reason 2000). 

Latenta fel kan ligga och vila i flera år innan de i kombination med ett aktivt fel kan 

skada en patient. Till skillnad från aktiva fel kan latenta tillstånd i förväg identifieras 

och förebyggas. En förståelse för detta kan leda till ett riskförebyggande arbete (Reason 

2000).  

 

1.4 Problemformulering 

Inom sjukvården sker överrapportering flera gånger per dygn på olika sätt och i olika 

miljöer med en varierande tidsåtgång (Jeffcott et al. 2009, Scovell 2010). Enligt Holly 

& Poletick (2014) kan hierarkiska strukturer inom vården påverka öppenheten i 

kommunikationen negativt. Personal kan utelämna relevant information om patienter i 

sin överrapportering utan att vara medvetna om det (Nagpal et al. 2010a, Holly & 

Poletick 2014), vilket kan bero på bristande erfarenhet (Alligood 2014). Författarna till 

föreliggande studie har i ett flertal studier funnit att bristande kommunikation kan 

påverka patientsäkerheten negativt (Reason 2000, Meissner et al. 2007, Nagpal et al. 

2010b). Brister i överrapporteringen kan orsaka missnöje hos personalen och på så sätt 

påverka uppfattningen om kommunikation (Meissner et al. 2007, Nagpal et al. 2012). 
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Författarna till föreliggande studie har funnit få studier som syftar till att undersöka 

sjuksköterskors uppfattning om kommunikation. 

 

1.5 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om kommunikation med andra 

sjuksköterskor och läkare på kirurgiska vårdavdelningar samt att jämföra dessa resultat. 

Syftet var även att jämföra sjuksköterskors uppfattningar utifrån deras utbildningsnivå 

samt antalet yrkesverksamma år. 

1.6 Frågeställningar 

Hur skattar sjuksköterskor att kommunikationen fungerar med andra sjuksköterskor på 

kirurgiska vårdavdelningar?  

 

Hur skattar sjuksköterskor att kommunikationen fungerar med läkare på kirurgiska 

vårdavdelningar? 

 

Finns det skillnader i sjuksköterskors skattningar av hur kommunikationen fungerar 

utifrån deras utbildningsnivå? 

 

Finns det skillnader i sjuksköterskors skattning av hur kommunikation fungerar utifrån 

antalet yrkesverksamma år? 

 

2. Metod 

Nedan beskriver författarna design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, bortfall, 

datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, dataanalys och forskningsetiska överväganden. 

 

2.1 Design 

En empirisk tvärsnittsstudie med en deskriptiv och jämförande design med kvantitativ 

ansats (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Urvalsmetod 

Författarna gjorde ett bekvämlighetsurval för att säkerställa ett tillräckligt antal 

respondenter (Polit & Beck 2012). 
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2.3 Undersökningsgrupp 

Samtliga sjuksköterskor vid de tre utvalda kirurgiska vårdavdelningarna vid två sjukhus 

i Mellansverige erbjöds att delta. Möjliga att inkluderas var 68 sjuksköterskor.  

Inklusionskriterier: Att som legitimerad sjuksköterska ha arbetat på någon av de 

utvalda avdelningarna under minst 6 månader. 

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor som var tjänstlediga, föräldralediga, sjukskrivna 

eller på annat sätt frånvarande under studiens duration. 

 

2.3.1 Bortfall 

Av de tillfrågade sjuksköterskorna (n=68) besvarade 86.8% (n=59) enkäten. Bortfall 

och svarsfrekvens redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall. Antal (n) och procent (%) 

Totalt antal sjuksköterskor  100% (n=68) 

Fick ej enkät  1.5% (n=1) 

Deltog ej  11.7% (n=8) 

Bortfall  13.2% (n=9) 

Besvarade enkäter  86.8% (n=59) 

 

2.3.2 Demografisk data 

Undersökningsgruppens bestod av 96.6% kvinnor (n=57). Inom undersökningsgruppen 

var 15.3% (n=9) specialistsjuksköterska, 30.5% (n=18) hade en kandidatexamen, 8.5% 

(n=5) en magisterexamen och 37.3% (n=22) utbildning i SBAR. 

Undersökningsgruppens åldersfördelning samt yrkesverksamma år inom vården, inom 

professionen och på avdelningen presenteras i tabell 2.  

 
Tabell 2. Undersökningsgruppens ålder, antal år i vården, antal år inom professionen 

och antal år på vårdavdelningen, medelvärde och standardavvikelse (SD)  

 Medelvärde (SD) 

Ålder år 39.4 (±11.6) 

I vården år 13.7 (±11.8) 

I professionen år 8.2   (±9.5) 

På avdelningen år 7.5   (±8.3) 
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2.4 Datainsamlingsmetod 

Enkäten ICU Nurse Questionnaire Short version section 1 användes där svaren angavs 

på en Likertskala 1-5 där 1 betydde ”tar till stor del avstånd” och 5 ”instämmer till stor 

del” (se figur 1). Enkäten har visat goda psykometriska egenskaper (Shortell et al. 

1991). Den till svenska översatta versionen av instrumentet uppvisade Chronbachs 

alpha (α) från 0.77 till 0.85  (Randmaa et al. 2014).  Frågorna behandlar fem faktorer 

gällande: öppenhet i kommunikation inom gruppen (4 frågor), öppenhet i 

kommunikation mellan grupper (4 frågor), korrekthet i kommunikation inom gruppen (4 

frågor), korrekthet i kommunikation mellan grupper (3 frågor) och kommunikation vid 

rätt tidpunkt (3 frågor). Sedan tillkommer fyra frågor om kommunikation i allmänhet 

(Shortell et al. 1991). Demografiska data gällande kön, ålder, arbetsplats, 

utbildningsnivå, yrkesverksamma år och sysselsättningsgrad samlades in med en separat 

enkät. 

 

Dessa påståenden gäller 

relationen mellan 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskor.  

Tar till 

stor del 

avstånd 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar varken 

avstånd eller 

instämmer 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

till stor del 

 1 2 3 4 5 

1. Det är lätt för mig att tala 

öppet med sjuksköterskor på 

denna klinik. 

 

1 2 3 4 5 

 

Figur 1. Exempel på hur frågorna är uppbyggda i ICU Nurse Questionnaire Short 

version section 1 (Shortell et al. 1991) 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Författarna ansökte om tillstånd att genomföra enkätundersökningen vid de utvalda 

kirurgiska vårdavdelningarna hos verksamhetschefen. Därefter kontaktade författarna 

vårdenhetescheferna på respektive avdelning. Författarna träffade personal på 

avdelningarna vid flera arbetsplatsträffar för att kunna informera om studien och föra en 

dialog om denna. I samband med det första besöket delades enkäterna ut till respektive 

sjuksköterska och en postlåda med lås placerades i respektive personalrum där 
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respondenterna kunde lämna sina enkäter. För att bibehålla konfidentialiteten i studien 

var enkäterna kodade med hjälp av personallistor från respektive avdelning i enlighet 

med Högskolan i Gävles riktlinjer. I enkäten medföljde ett brev med information om 

studiens syfte, konfidentialitet, studiens frivillighet, erbjudande att ta del av resultatet 

samt författarnas/handledarens kontaktuppgifter. Efter en vecka gjorde författarna nya 

besök på avdelningarna för att se över antalet besvarade enkäter samt påminna de 

sjuksköterskor som ännu ej svarat.  

 

2.6 Dataanalys 

För att testa normalfördelningen i grupperna användes Shapiro-Wilks test. För 

parametriska data användes medelvärde och standardavvikelse, ickeparametriska data 

presenteras i median och spridning. Jämförelser mellan oberoende grupper utfördes med 

Mann-Whitney U test. För jämförelser inom grupper användes Wilcoxon signed-rank 

test. Data kommer att presenteras i tabeller och löpande text. IBM SPSS Statistics 

version 22 användes för att analysera data. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

För studiens genomförande söktes tillstånd hos verksamhetschefen för kirurgi under 

division operation vid två sjukhus i Mellansverige enligt gällande riktlinjer för 

examensarbeten vid Högskolan i Gävle. I samråd med handledare och examinator och 

efter genomgång av Codex (2014) krävdes det ej någon prövning från etiska nämnden 

då det var sjuksköterskor som ombads att delta, ej patienter eller andra personer i utsatt 

situation. Den enskilda deltagaren kunde ej identifieras då materialet behandlades 

konfidentiellt och kodlista och enkäter hölls avskilda i låst skåp. Deltagarna 

informerades om att medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst utan att 

precisera varför. Informationen gavs muntligt och i skrift i informationsbrevet som 

bifogades enkäten. Författarna har försökt sammanställa all data med ett objektivt 

förhållningssätt samt vidtagit åtgärder för att undvika plagiering (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

I resultatet presenteras data i form av tabeller och löpande text. Deskriptiv statistisk 

avseende median och spridning användes för att beräkna deltagarnas uppfattning om  

kommunikation och presenteras i tabell 3 samt tabell 4.
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Tabell 3.  Enkätsvar presenterade utifrån faktorerna öppenhet i kommunikation och korrekthet i kommunikationen. 

Faktorer/Frågor Mellan sjuksköterskor 
och sjuksköterskor  
median (min-max) 

Mellan sjuksköterskor och 
läkare 

median (min-max) 

Wilcoxon 
signed 
rank test 
P-värde* 

Öppenhet i kommunikation 4.75 (1.75-5) 4.00 (2.25-5) <0,001 

Det är lätt för mig att tala öppet med sjuksköterskor/läkare på 
denna klinik. 

5.00 (1-5) 4.00 (2-5)  

Kommunikationen mellan sjuksköterskor/läkare på denna 
klinik är mycket öppen. 

4.00 (3-5) 4.00 (2-5)  

Jag tycker att det är trevligt att tala med andra 
sjuksköterskor/läkare på denna klinik. 

5.00 (2-5) 4.00 (2-5)  

Det är lätt att be om råd från sjuksköterskor/läkare på denna 
klinik. 

5.00 (1-5) 4.00 (2-5)  

Korrekthet i kommunikationen 3.00 (1.75-5) 3.02 (1.33-5) 0,783 

Jag kan erinra mig om ett flertal tillfällen då jag fått felaktig 
information från sjuksköterskor/läkare på denna klinik. 

3.00 (1-5) 3.00 (1-5)  

Det är ofta nödvändigt för mig att gå tillbaka och kontrollera 
att den information, som jag fått av sjuksköterskor/läkare på 
den här kliniken, är riktig. 

3.00 (2-5) 3.00 (1-5)  

Riktigheten i den information som sjuksköterskor rapporterar 
till varandra, på denna klinik, lämnar mycket att önska. 

3.00 (1-5)   

Jag upplever att vissa sjuksköterskor/läkare inte helt förstår 
den information de får. 

3.00 (1-5) 3.00 (1-5)  

*P-värde <0,05 innebär statistisk signifikans, (skala 1-5 där 1=tar till stor del avstånd och 5= instämmer till stor del). 
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3.1 Sjuksköterskors skattning av hur kommunikationen fungerar med andra 

sjuksköterskor på de kirurgiska vårdavdelningarna 

Inom faktorn för öppenhet i kommunikation var medianen 4.75 med en spridning 

mellan 1.75 och 5. Faktorn korrekthet i kommunikationen hade en median på 3 och en 

spridning mellan 1 och 5 förutom på frågan ”Det är ofta nödvändigt för mig att gå 

tillbaka och kontrollera att den information, som jag fått av sjuksköterskor/läkare på 

den här kliniken, är riktig” där spridningen var mellan 2 och 5 (tabell 3). 

 

3.2 Sjuksköterskors skattning av hur kommunikationen fungerar med läkare på 

de kirurgiska vårdavdelningarna 

Uppfattningen om öppenheten i kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare var 

konsekvent genom hela faktorn med ett medianvärde på 4 och en spridning mellan 2 

och 5. Uppfattningen av kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare är mer 

enhetlig än uppfattningen om kommunikationen mellan sjuksköterskor. Faktorn 

korrekthet i kommunikationen skattades inom samtliga frågor med en median på 3 och 

en spridning mellan 1 och 5 (tabell 3). 

 

3.3 Sjuksköterskors uppfattning om kommunikation med sjuksköterskor jämfört 

med kommunikation med läkare 

Sjuksköterskor skattar faktorn öppenhet i kommunikation med andra sjuksköterskor 

med en median på 4.75 och en spridning mellan 1.75 och 5. Vilket är statistiskt 

signifikant högre än öppenheten i kommunikation med läkare där medianen var 4.00 

och spridningen mellan 2.25 och 5 (p=<0,001) (tabell 3). 

 

3.4 Kommunikation vid rätt tidpunkt  

Med en median på 4 och en spridning mellan 2 och 5 skattar sjuksköterskorna att de får 

relevant information vid rätt tidpunkt när en patients status förändras. Det förekom dock 

en viss ambivalens i sjuksköterskors uppfattning om det förekommer onödiga dröjsmål 

när information om patientvård vidarebefordras med en median på 3 och en spridning 

mellan 1 och 5. När det gällde patientvård skattade sjuksköterskorna att läkare tillkallas 

i tid då medianen var 5 och spridningen var mellan 3 och 5, se tabell 4. 
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Tabell 4. Enkätsvar presenterat utifrån faktorn kommunikation vid rätt tidpunkt, 

median (min-max). 

Faktorer/frågor Median (min-max) 

Kommunikation vid rätt tidpunkt 4.00 (2.33-4.67) 

När en patients status förändras får jag snabbt relevant information. 4.00 (2-5) 

Det förekommer onödiga dröjsmål när information om patientvård 

vidarebefordras. 

3.00 (1-5) 

När det gäller patientvård kallar sjuksköterskorna på läkare i tid. 5.00 (3-5) 

(skala 1-5 där 1=tar till stor del avstånd och 5= instämmer till stor del). 

3.5 Skillnader i sjuksköterskors skattning av kommunikation utifrån 

utbildningsnivå 

Sjuksköterskor med magisterexamen skattade faktorn kommunikation vid rätt tidpunkt 

högre än grundutbildade sjuksköterskor, dock utan statistisk signifikans (p=0,085).  

Sjuksköterskor som hade en grundutbildning men inte var specialistutbildade skattade 

faktorn korrekthet i kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare högre än de 

utan kandidatexamen men utan statistisk signifikans (p=0,143). Det fanns en positiv 

tendens där de sjuksköterskor som hade en SBAR-utbildning skattade faktorn öppenhet 

i kommunikation mellan sjuksköterskor högre än de utan utbildning i SBAR, dock var 

denna tendens ej statistiskt signifikant (p=0,074). 

 

3.6 Skillnader i sjuksköterskors skattning av kommunikation utifrån antalet 

yrkesverksamma år 

I jämförelsen av skattningen i grupperna färre än två år och mer än två år framkom inga 

statistiskt signifikanta skillnader. Dock fanns en antydan att gruppen färre än två år hade 

en högre skattning än gruppen mer än två år i samtliga faktorer (tabell 5).  

 

Tabell 5. Skillnader i sjuksköterskors skattning utifrån antalet yrkesverksamma år. 
Faktor Mann-Whitney U  

P-värde* 

Öppenhet i kommunikation mellan sjuksköterskor 0,121 

Öppenhet i kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare 0,181 

Korrekthet i kommunikationen mellan sjuksköterskor 0,226 

Korrekthet i kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare 0,455 

Kommunikation vid rätt tidpunkt 0,605 

*P-värde <0,05 innebär statistisk signifikans 
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4. Diskussion 

Denna studie gjordes för att få en inblick i hur sjuksköterskor uppfattar 

kommunikationen med andra sjuksköterskor och läkare på kirurgiska vårdavdelningar, 

samt se om det gick att finna skillnader i uppfattningen relaterat till antalet 

yrkesverksamma år och utbildningsnivå.  

 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet som framkom i studien kan ge en indikation om hur sjuksköterskor 

uppfattade kommunikationen på de utvalda kirurgiska vårdavdelningarna. Dock gick det 

bara att påvisa statistisk signifikans gällande en faktor, öppenhet i kommunikation. Där 

framkom att sjuksköterskor upplevde en öppnare atmosfär i kommunikationen med 

andra sjuksköterskor än de upplevde med läkare. Inga övriga statistiskt signifikanta 

skillnader kunde påvisas.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie går att jämföra med en studie utförd av Tschannen et al. 

(2011) där ICU nurse questionnaire (Shortell et al. 1991) användes för att mäta 

uppfattningen av kommunikationen på en neurokirurgisk samt en kärlkirurgisk 

avdelning vid ett universitetssjukhus i USA. Samtliga faktorer i Tschannens et al. 

(2011) studies resultat uppvisade en lägre skattning än föreliggande studies resultat. 

Skillnaden i resultaten skulle kunna bero på kulturella skillnader så som Holly & 

Poletick (2014) har beskrivit hur hierarkin i personalgruppen kan påverka 

kommunikationen. En plan hierarki kan leda till en mer öppen kommunikation vilket 

kan öka chansen till ett bra samarbete mellan olika yrkesroller. Detta styrks i en 

intervjustudie av Burford et al. (2013) som visade att om kommunikationsmiljön är 

öppen kan till exempel nya läkare lära sig mycket av erfarna sjuksköterskor. 

 

4.2.1 Sjuksköterskors skattning av hur kommunikationen fungerar med andra 

sjuksköterskor på de kirurgiska vårdavdelningarna 

Den positiva skattning som sjuksköterskorna angett i föreliggande studie gällande 

faktorn öppenhet i kommunikationen är något som enligt Holly & Poletick (2014) 

minskar risken att viktig information utelämnas till följd av en hierarkisk struktur inom 

gruppen. En öppenhet i kommunikationen med mer erfarna sjuksköterskor kan vara ett 

hjälpmedel för oerfarna sjuksköterskor att komma in i gruppen och vänja sig vid 
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kulturen på avdelningen (Kitson et al. 2014). En känsla av öppenhet i kommunikationen 

är även något som enligt Patricia Benners omvårdnadsteori kan hjälpa nya 

sjuksköterskor att tillskansa sig ny kunskap utifrån mer erfarna sjuksköterskors 

erfarenheter (Alligood 2014). Nagpal et al. (2010a) tar i sin systematiska 

litteraturöversikt upp risken av att en begränsad kommunikation kan leda till misstag 

som på sikt kan leda till vårdrelaterade skador. Vad gäller faktorn korrekthet i 

kommunikationen var skattningen neutral. Detta i sig kan anses som någonting negativt 

eftersom det är önskvärt att informationen uppfattas korrekt (Reason 2000, Holly & 

Poletick 2014).  

 

Ett fynd var att spridningen i skattningen av kommunikationen mellan sjuksköterskor 

var större (1.75-5) än spridningen i skattningen gällande kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare (2.25-5), detta trots att fler skattade kommunikationen mellan 

sjuksköterskor högre (4.75) än med läkare (4.00) (p<0,001). Denna spridning visade på 

att det trots den övervägande positiva skattningen finns utrymme för förbättring. 

 

4.2.2 Sjuksköterskors skattning av hur kommunikationen fungerar med läkare på 

de kirurgiska vårdavdelningarna 

Föreliggande studies resultat visar att sjuksköterskor skattade faktorn öppenhet i 

kommunikationen med läkare positivt, liknande fynd påvisades gällande 

sjuksköterskors skattning av faktorn öppenhet i kommunikationen i en studie av 

Fernandez et al. (2010) som utfördes under liknande omständigheter gällande 

vårdavdelningar. Det är viktigt med en öppenhet i kommunikation då det kan leda till att 

alla synpunkter kommer fram och värderas. Robinson et al. (2010) visade i en studie att 

det för effektiv kommunikation behövs samarbete, tydlighet och korrekthet samt en 

ömsesidig respekt för de olika yrkesrollerna. Föreliggande studies resultat gällande 

korrekthet i kommunikation visade lägre skattning än öppenhet i kommunikationen.  

Författarna till föreliggande studie anser att en positiv uppfattning om öppenhet i 

kommunikation inte nödvändigtvis medför att kommunikationen uppfattas som korrekt. 

 

4.2.3 Skillnader i sjuksköterskors skattning av kommunikation utifrån 

utbildningsnivå 

Det fanns en positiv tendens där de sjuksköterskor som hade en SBAR-utbildning 

skattade faktorn öppenhet i kommunikation mellan sjuksköterskor högre än de utan 
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utbildning i SBAR, dock var denna tendens ej statistiskt signifikant (p=0,074). Detta 

kunde enligt författarna bero på att de som hade utbildning inom SBAR uppfattade 

kommunikationen som mer strukturerad och lätthanterlig. Detta stämmer överens med 

vad Beckett och Kipnis (2009) har visat i en studie där SBAR påverkade 

kommunikationen positivt både med andra sjuksköterskor samt mellan sjuksköterskor 

och läkare. En tydligare kommunikation föreslås av Reason (2000) minska att misstag 

begås och därmed öka patientsäkerheten i omvårdnaden. 

 

4.2.4 Skillnader i sjuksköterskors skattning av kommunikation utifrån antalet 

yrkesverksamma år 

I jämförelsen av skattningen i grupperna färre än två yrkesverksamma år och mer än två 

yrkesverksamma år framkom inga statistiskt signifikanta skillnader. Dock fanns en 

antydan att gruppen med färre än två yrkesverksamma år hade en högre skattning än 

gruppen med fler än två yrkesverksamma år i samtliga faktorer. Detta resultat skulle 

kunna bero på att gruppen med färre än två yrkesverksamma år upplever ett stöd och en 

öppenhet från de mer erfarna sjuksköterskorna. Burford et al. (2013) visade i en 

intervjustudie att såväl nyutexaminerade läkare som sjuksköterskor ansåg att 

sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet besatt värdefull kunskap och kunde om det 

fanns en öppen kommunikation bidra till nyutexaminerades utveckling inom respektive 

yrke. Resultatet kunde även grunda sig i att gruppen med fler än två yrkesverksamma år 

har upplevt fler negativa och positiva situationer gällande kommunikation samt att de 

var säkrare i sin yrkesroll. Patricia Benner beskrev i sin omvårdnadsteori att 

sjuksköterskor med relativt kort yrkeserfarenhet har ett mer regelstyrt och mekaniskt 

beteende till skillnad från en sjuksköterska med längre yrkeserfarenhet som förlitar sig 

mer på klinisk erfarenhet och besitter förmågan att kunna läsa mellan raderna (Alligood 

2014).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Styrkor: 

Studien hade en hög svarsfrekvens vilket kan ha stärkt trovärdigheten i de resultat 

författarna kommit fram till. Konfidentialitet stärker reliabiliteten i studien (Polit & 

Beck 2012). 
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Svagheter: 

Ett Inklusionskriterium i studien var att ha jobbat minst sex månader på avdelningen för 

att deltagarna skulle ha haft tid att landa i sin yrkesroll på avdelningen och upplevt ett 

visst mått av kommunikation på vårdavdelningen. Författarna till föreliggande studie 

utförde dock statistiska analyser som hade yrkesverksamma år (färre än två år och mer 

än två år) som en variabel, detta kan ha påverkat resultatet. Studien hade en relativt liten 

undersökningsgrupp vilket kan ha påverkat antalet signifikanta fynd negativt. 

Demografisk data kan ha uppfattats som svårförståelig vilket kan ha föranlett att några 

respondenter inte fyllt i de demografiska frågorna helt korrekt. Det i sin tur kan ha 

påverkat resultaten gällande frågorna om yrkesverksamma år samt utbildningsnivå. 

Författarnas uppfattning var att vissa frågor ur ICU nurse questionnaire (Shortell et al. 

1991) var svåra att förstå, det kan ha föranlett att skattningen av korrektheten i 

kommunikationen överlag kunde ha påverkats (Polit & Beck 2012). 

 

4.3.1 Studiedesign 

Med en kvantitativ ansats är det möjligt att utföra en studie som inkluderar ett stort antal 

respondenter där resultatet kan generaliseras på en större population. Till skillnad från 

en kvalitativ ansats där resultatet ofta blir mer djupgående. Med en kvantitativ ansats är 

det lättare att förhålla sig objektiv då resultatet presenteras statistiskt och inte tolkas lika 

ingående som vid kondensering av intervjuer (Polit & Beck 2012). 

 

4.3.2 Urvalsmetod 

Ett bekvämlighetsurval kan bidra till ett högre antal respondenter, men det kan även 

förekomma respondenter som inte är typiska för den valda populationen generellt sett. 

Författarna försökte få ett enhetligt urval genom att tillämpa inklusionskriteriet att 

deltagarna i studien skulle ha arbetat minst sex månader vid de utvalda kirurgiska 

vårdavdelningarna (Polit & Beck 2012). Det går ej att utesluta att fler signifikanta fynd 

kunnat påvisas om urvalsgruppen hade varit större. 

 

4.3.3 Datainsamlingsmetod 

Enkät som datainsamlingsmetod gör det möjligt att nå ut till flera studiedeltagare under 

en begränsad tid (Polit & Beck 2012). Dock är det enklare för respondenterna att ej 

besvara enkäten då det är mindre personligt än exempelvis en intervju. En svårighet 

med en enkätundersökning är att personer kan tolka samma sak på olika sätt, vilket 
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ställer höga krav på utformningen av enkätfrågorna för att undvika missförstånd (Polit 

& Beck 2012). Författarna till föreliggande studie hade möjligheten att använda ett 

redan validitets- och reliabilitetstestat mätinstrument vilket kan höja pålitligheten i 

studiens resultat då utformningen av enkäten genomgått psykometriska tester (Shortell 

et al. 1991). Författarna behandlade enkäter och kodlista konfidentiellt och informerade 

deltagarna om detta. Vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen samt genuiniteten i svaren 

positivt då deltagarna var införstådda med att endast författarna läste svaren och 

redovisade resultaten så att ingen deltagare kunde identifieras. 

 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

För att vården ska vara patientsäker krävs många interagerande komponenter som ska 

stämma överens med varandra (Reason 2000). En av dessa komponenter är en väl 

fungerande kommunikation (Nagpal et al. 2012). Författarna har i denna studie försökt 

mäta sjuksköterskors uppfattning om kommunikation med andra sjuksköterskor samt 

med läkare. Det resultat som framkom var att sjuksköterskor uppfattade faktorn 

öppenhet i kommunikationen med andra sjuksköterskor och läkare positivt. Inom 

kirurgisk omvårdnad sker många förflyttningar av patienter. Detta ställer höga krav på 

en fungerande kommunikation mellan vårdpersonal (Nagpal et al. 2010b). Om 

kommunikationen som kan anses vara en skyddsbarriär (Reason 2000) inte fungerar 

tillfredställande, kan patienter komma till skada. Det är därför viktigt att få kännedom 

om sjuksköterskors uppfattning om kommunikation för att kunna förebygga samt 

åtgärda eventuella brister. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

För att förstå i vilka situationer som informationsöverföringen kan brista är det viktigt 

att förhålla sig till kommunikation som helhet. För att se helheten behövs forskning om 

hur sjuksköterskor förhåller sig till kommunikation. Författarna till föreliggande studie 

har observerat att det är en stor spridning i vissa resultat, vilket visar att det finns 

utrymme för förbättring. Ett intressant sätt att vidare undersöka orsakerna till de spridda 

resultaten och få en djupare förståelse för vad som påverkat detta hade kunnat vara 

genom utförandet av en observationsstudie eller intervjustudie. 

 



 

17 
 

4.6 Slutsats 

Endast ett statistiskt signifikant resultat kunde ses, nämligen att sjuksköterskor 

uppfattade öppenhet i kommunikationen med sjuksköterskor högre än med läkare. 

Spridningen i resultatet visade att det finns utrymme för förbättring. I en mer utförlig 

studie med en större undersökningsgrupp är det möjligt att resultaten uppvisat fler 

signifikanta fynd. 
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