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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Studier visar att struktur och relevans i muntlig överrapportering är av stor 

vikt då detta ökar patientsäkerheten. I nuläget finns ingen allmänt accepterad mall för 

muntlig överrapportering av patienter i Sverige. En modell för muntlig 

överrapportering som nu börjat introduceras på svenska sjukhus är SBAR, vilken 

rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting. Syfte: Att undersöka 

akutmottagningssjuksköterskors uppfattningar av muntlig överrapportering från 

ambulanspersonalen vid larm/prioritet 1, på ett av Stockholms sjukhus. Metod: En 

empirisk tvärsnittsstudie med enkät som underlag för datainsamlingen utfördes. Studien 

hade kvantitativ design med deskriptiv ansats. Enkätens frågor utformades utifrån 

SBAR för akuta situationer. Totalt insamlades 21 enkäter, besvarade av nio olika 

sjuksköterskor. Resultat: Alla deltagande sjuksköterskor utom en önskade en 

gemensam mall för överrapportering. Information om allergier, smittorisker, social 

bakgrund och ADL-förmåga, överrapporterades i mycket begränsad utsträckning. 

Sjuksköterskorna svarade, i majoriteten av fallen, att de inte saknade något i 

överrapporteringen. Slutsats: I denna studie finns en önskan om en gemensam mall för 

överrapportering mellan ambulanspersonal och akutmottagningspersonal. Till skillnad 

från tidigare studier visar denna studie att viss information inte tycks vara nödvändig i 

den akuta situationen. 

 

Nyckelord: SBAR, muntlig överrapportering, struktur, relevans. 

 



 

   

SUMMARY 

Background: Previous studies show that the structure and relevance in verbal 

handover of patients is of great importance with regard to patient safety. There is no 

generally accepted template for verbal handover of patients in Sweden. A model for 

verbal handover (SBAR) that is recommended by Swedish Association of Local 

Authorities and Regions is now being introduced in Swedish hospitals. Objective: To 

study the perception of verbal handover of patients from paramedics to emergency 

department nurses in an emergency hospital in Stockholm. Method:  An empirical 

cross-sectional study with a questionnaire as a basis for data collection. This study had 

a quantitative design with a descriptive approach. The questionnaire was designed 

based on SBAR for emergency situations. In total 21 questionnaires from nine nurses 

were evaluated. Results: All nurses, except one, would appreciate a common template 

for verbal handover. Information on allergies, contagious risks, social background and 

ADL-capabilities was rarely reported during handover. The majority of nurses reported 

that they did not miss any information in the verbal handover. Conclusion: This study 

shows a need for a common template for verbal handover from ambulance staff to 

emergency department nurses. Contrary to previous studies there is also a view that 

some information is unnecessary in the emergency situation. 

 

Keywords: SBAR, verbal handover, structure, relevance. 
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1 INLEDNING 

Agda, 85 år, hittas på golvet i köket av hemtjänsten. Det är oklart hur länge hon legat 

där. När hemtjänstpersonalen ber Agda berätta vad som hänt upplever de att hon har 

svårt att hitta orden. Hon har även svårt att resa på sig. Hemtjänstpersonalen ringer 

112. 

 

När ambulanspersonalen kommer till platsen undersöker de Agda och bedömer att hon 

är försvagad på vänster sida. De bedömer även att hon lider av expressiv afasi. 

Ambulanspersonalen misstänker att Agda har fått en stroke och transporterar henne in 

till närmsta akutmottagning. 

 

På vägen till sjukhuset kontaktar ambulanspersonalen ansvarig ambulansdirigent på 

SOS Alarm då de bedömer Agdas tillstånd som allvarligt och att hon behöver 

omedelbar hjälp på sjukhuset, Agda får prioritet 1. Ambulansdirigenten kontaktar 

sjukhusets akutmottagning och förvarnar att ett strokelarm är på väg in. Ett larm går ut 

på akutmottagningen till den så kallade larmgruppen, vilken mobiliseras och 

iordningställer ett akutrum för Agdas ankomst. När ambulansen anländer till 

ambulanshallen möter larmgruppen upp dem och Agda rullas in på bår i akutrummet. I 

akutrummet påbörjar ambulanspersonalen sin muntliga överrapportering samtidigt 

som de hjälper larmgruppen att flytta över Agda från båren till en brits. När 

överflyttningen är genomförd börjar larmgruppen omhändertagandet av Agda, 

samtidigt som den muntliga överrapporteringen fortgår. Överrapporteringen sker som 

en ostrukturerad dialog mellan ambulanspersonalen och akutmottagningspersonalen. 

Akutmottagningssjuksköterskan tvingas ställa kompletterande frågor om information 

som ambulanspersonalen glömt att rapportera. 

 

Fallbeskrivningen om Agda är konstruerad efter situationer vi båda har upplevt vid ett 

flertal akuta tillfällen, under verksamhetsförlagd utbildning. Många gånger 

observerades överrapporteringar som inte upplevdes optimala och ibland verkade 

personalen stressad, vilket ibland resulterade i att viss information föll bort vid 

överrapporteringen. Detta speglar situationen ovan där akutmottagningssjuksköterskan 

behöver ställa ytterligare frågor för att få fram information hon saknar.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadsprocessen är en strukturerad arbetsmodell som introducerades i USA på 

1950-talet och kom till Sverige först på 1970-talet. Enligt Ehnfors, Ehrenberg och 

Thorell-Ekstrand (2000) utvecklades begreppet omvårdnadsprocess i och med att 

omvårdnaden av patienter ansågs ha förändrats då den, i USA, hade blivit allt för 

rutinmässig och osjälvständig. Omvårdnadsprocessen delas vanligtvis in i fem steg: 

datainsamling, diagnos, planering, genomförande och utvärdering. Tanken är att alla 

steg i omvårdnadsprocessen tillsammans ska optimera omvårdnaden utifrån patientens 

individuella förutsättningar. Dessa steg är tänkta att leda till en säkrare och mer 

individanpassad omvårdnad. Steget datainsamling handlar om att samla in all den 

information som är relevant och viktig att känna till om patienten. Diagnos fokuserar på 

att klargöra vad patientens problem är och vilken typ av omvårdnad som är nödvändig. 

Planeringen ska hjälpa patienten att uppnå omvårdnadsmål, gärna med hjälp av 

evidensbaserade metoder. Genomförandesteget fokuserar på hur omvårdnaden bör 

utföras utifrån de resurser och förutsättningar som finns. Utvärderingen är tänkt att 

hjälpa vårdpersonalen att sammanfatta vilka effekter omvårdnadsåtgärderna har haft på 

den enskilde patienten. I Sverige har en modell för skriftlig dokumentation i sjukvården 

utvecklats utifrån omvårdnadsprocessen – VIPS-modellen (Florin, 2009). Då 

vårdpersonal i Sverige, i stor utsträckning, använder sig av denna modell för 

omvårdnadsdokumentation är stegen i omvårdnadsprocessen något som kan 

dokumenteras i patientjournalen. Detta är ett sätt att strukturera den skriftliga 

dokumentationen (Ehnfors et al., 2000). 

2.2 Överföring av information 

Första steget i informationsöverföring sker genom det som omvårdnadsprocessen kallar 

för datainsamling. Informationsöverföringen kan sedan ske genom både skriftlig och 

muntlig kommunikation, vilket är något vi människor använder oss av för att förmedla 

ett budskap, till exempel att beskriva ett problem eller uppnå ett mål (Jansson, 2009; 

Nilsson & Waldemarson, 2007). I den professionella kommunikationen bör man som 

deltagare ta avstånd från privata känslor och reaktioner och det ställs krav på att 

personerna är strukturerade i sitt sätt att samtala med varandra (Nilsson & 
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Waldemarson, 2007). Danermark (2008) beskriver interprofessionell kommunikation 

som två eller fler individer som interagerar, med fokus på något, i ett specifikt syfte. 

 

Kommunikationsmodeller är ett sätt att strukturera informationsöverföring personer 

emellan. Ett exempel på en kommunikationsmodell är McGuire’s 

kommunikationsmodell för både muntlig och skriftlig informationsöverföring 

(McGuire, 2001). McGuire belyser nödvändigheten att mottagare och avsändare är 

medvetna om varandra och hur informationen förmedlas. Detta är en förutsättning för 

en god kommunikation parterna emellan. Modellen beskriver kommunikation som en 

process med fem delar. Första delen tar upp vikten av att veta vem som meddelar 

informationen, avsändaren, då detta påverkar på vilket sätt informationen upplevs. 

Andra steget betonar själva informationen, vad det är som sägs samt på vilket sätt 

budskapet förmedlas. Tredje delen handlar om i vilket sammanhang informationen 

förmedlas. Till exempel kan detta vara personlig kontakt. Fjärde delen behandlar vikten 

av att veta vem som mottar informationen och vilken förmåga att behandla 

informationen mottagaren har. Femte och sista delen handlar om vad kommunikationen 

är tänkt att leda till. 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska man som 

sjuksköterska ha förmåga att kommunicera med annan sjukvårdspersonal i alla olika 

situationer. En viktig del av patientsäkerheten är att överföra information om patienter 

mellan vårdpersonal. I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 3, 2 §, 3 §), som 

trädde i kraft första januari 2011, fastslogs att vårdgivare har ett ansvar att förebygga 

vårdskador och vidta de åtgärder som krävs för att bevara patientsäkerheten. 

Sjuksköterskan ska också medverka och bidra i fortlöpande arbete med kvalitetssäkring 

och utvecklingsarbete (Socialstyrelsen, 2005).  

2.3 Muntlig informationsöverföring 

För att stärka patientsäkerheten och minska risken för felbehandling är det en 

nödvändighet att korrekt och relevant information lämnas och mottas vid 

överrapportering av en patient. En muntlig rapport som är korrekt och relevant bidrar 

till att patientens vård sker säkert, smidigt och effektivt (Thurgood, 1995). När en 

sjuksköterska tar emot en ny patient är den muntliga överrapporteringen den initiala 

delen av datainsamlingen.  
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Brown, Hemmings och Owen (2009) tar upp behovet av struktur i muntlig 

överrapportering. Detta stärks av Thor och Wallin (2008), vilka menar att struktur är 

viktigt för att undvika att patientsäkerheten kompromissas. De menar att bristen på 

struktur kan leda till att information riskerar att falla bort vid överrapportering från en 

person till en annan. Vidare belyser Thor och Wallin att ineffektiv kommunikation 

mellan vårdgivare är den största bidragande faktorn till skador och missöden som 

drabbar patienter inom vården. Att strukturera och standardisera den muntliga 

kommunikationen är därmed av stor vikt för patientsäkerheten.  

 

2.3.1 Mall för muntlig överrapportering 

Amerikanska marinen har utvecklat en mall för muntlig överrapportering, SBAR, för 

att trots tidspress kunna strukturera upp den viktiga informationen som ska överföras. 

Denna mall används nu även inom hälso- och sjukvård (Hallén, Hansen, Månsson, 

Renström, Svensson & Westfelt, 2010). Sveriges Kommuner och Landsting ([SKL]) 

har tagit fram en rekommendationsskrift, tillsammans med bland andra Socialstyrelsen, 

i vilken de rekommenderar att sjukvårdspersonal i Sverige bör använda SBAR som en 

strukturerad rapporteringsmall vid muntlig överrapportering av patienter. Detta för att 

inte ge, för situationen, irrelevant information och för att ingen information ska falla 

bort. SBAR ger informationsavsändaren och –mottagaren möjlighet att fokusera på 

huvudbudskapet i rapporten samt ger dem förutsättningar att skapa en gemensam 

förståelse för patienten (Thor & Wallin, 2008).  

 

Översatt till svenska står SBAR för: S – Situation, B – Bakgrund, A – Aktuellt tillstånd 

och R – Rekommendationer. SBAR finns i två olika versioner, en för icke akuta och en 

för akuta situationer (bilaga 1). Mallen belyser särskilt vikten av att ta upp anledning till 

kontakt, patientens sjukhistoria, sjuksköterskans bedömning av patientens aktuella 

tillstånd, sjuksköterskans rekommendation till åtgärd samt tidsram. I SBAR belyses 

även vikten av att bekräfta kommunikationen mellan parterna, till exempel att efter 

överrapporteringen fråga om mottagande sjuksköterska har några frågor. Hallén et al. 

(2010) menar att denna struktur, SBAR, är speciellt applicerbar i situationer då det är 

extra viktigt att ingen information missas, till exempel i akuta situationer. Idag används 

SBAR-modellen på ett fåtal avdelningar i Sverige, bland annat på 

uppvakningsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm. Där används modellen för 

rapportering av patienter från anestesipersonalen till personalen på 
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uppvakningsavdelningen. När patienterna flyttas från uppvakningsavdelningen till 

respektive vårdavdelning används också SBAR som överrapporteringsmall. Vid 

överrapporteringstillfället är det meningen att överrapporterande sjuksköterska eller 

läkare ska följa mallen från S till R i ordningsföljd. Därefter ska mottagande personal 

ges en chans att bekräfta kommunikationen (personlig kommunikation E. Strandberg, 5 

november 2010). 

 

2.3.2 Muntlig överrapportering mellan ambulanspersonal och 

akutmottagningssjuksköterskor 

 

I en akut situation då det är ont om tid behöver sjuksköterskan på akutmottagningen 

snabbt få relevant information angående varför patienten sökt sjukvård (Wikström, 

2006). När en ambulans inkommer till en akutmottagning med en svårt sjuk patient är 

det viktigt att alla närvarande vet vad de kan förvänta sig angående hur annan personal 

ska handla. Omhändertagandet av patienten påbörjas omedelbart då patienten anlänt till 

akutrummet och den muntliga överrapporteringen påbörjas så fort all personal som ska 

ta hand om patienten ankommit till rummet. Överrapporteringen fortgår sedan under 

tiden patienten omhändertas. Enligt Wikström bör ambulanspersonalens initiala 

överrapportering vara konkret och kortfattad och endast ta upp den, i det fallet, viktiga 

informationen för det omedelbara omhändertagandet. Dent, Weiland och Yong (2008) 

menar att en vanlig inställning hos vårdpersonal är att viss information, som till 

exempel social information om patienten, inte är nödvändig att överrapportera från 

ambulanspersonal till akutmottagningspersonal. Denna information anses inte 

nödvändig för den akuta omvårdnaden. Dent et al. menar att det trots detta ofta tas upp. 

Även annan forskning (Bruce och Suserud, 2005; Brown et al., 2009) tar upp vikten av 

att sjuksköterskan endast bör få relevant information vid överrapporteringen från 

ambulanspersonalen för att kunna planera den kommande omvårdnaden. Enligt K. 

Sedig (personlig kommunikation, 3 november 2010), ambulansläkare vid Stockholms 

läns landsting, finns ingen gemensam mall för överrapportering mellan 

ambulanspersonal och personal på avdelningar i Stockholm. Vid det muntliga 

överrapporteringstillfället uppger ambulanspersonalen den information som de själva 

anser vara nödvändig i den akuta situationen. Den muntliga överrapporteringen 

kompletteras sedan med en skriftlig dokumentation i patientjournalen. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Enligt lag är hälso- och sjukvården skyldig att bedriva ett kvalitetsarbete och ge god, 

patientsäker vård. En av de största bidragande faktorerna till bristande patientsäkerhet 

är bristande kommunikation mellan vårdpersonal. Insamlandet av information om en 

patient är en viktig del i att ge en god vård. Informationen ska vara korrekt och relevant 

och måste sedan överföras mellan vårdpersonal på ett säkert sätt. I Sverige finns en väl 

använd mall för skriftlig informationsöverföring av patienter, VIPS-modellen. Vid 

akuta situationer måste information ges snabbt, effektivt och säkert. I sådana situationer 

överförs informationen muntligt, i ett första skede. För detta finns en utarbetad mall 

som rekommenderas av SKL, SBAR.  Dock är denna mall ännu inte allmänt accepterad 

på Sveriges sjukhus. Det kan finnas en risk att viktig information om patienten faller 

bort om ingen struktur används. Att ha struktur i överrapporteringen skulle kunna höja 

patientsäkerheten. 

 

4 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka akutmottagningssjuksköterskors uppfattning av 

muntlig överrapportering från ambulanspersonalen vid larm/prioritet 1, på ett av 

Stockholms sjukhus. 

 

5 METOD 

5.1 Design 

En empirisk tvärsnittsstudie med enkät som underlag för datainsamlingen utfördes. 

Studien hade kvantitativ design med deskriptiv ansats. Detta innebär att studien beskrev 

sjuksköterskornas uppfattning vid just de tillfällen som studien utfördes. (Hoskins & 

Mariano, 2004; Jolley, 2010; Olsson & Sörensen, 2007). 

5.2 Enkät 

Med utgångspunkt från strukturen i SBAR för akuta situationer konstruerades frågor till 

en enkät (bilaga 2). Enkäten inleddes med fyra frågor där demografiska data 

efterfrågades. Kön, ålder (20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, ≥ 60 år), tid som 

verksam sjuksköterska (< 1 år, 1-4 år, 5-9 år, ≥ 10 år) samt arbetad tid på en 
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akutmottagning (< 1 år, 1-4 år, 5-9 år, ≥ 10 år) efterfrågades. Frågor om verksam tid 

som sjuksköterska och arbetad tid på en akutmottagning inkluderades för att kunna 

urskilja eventuella erfarenhetsbaserade skillnader i uppfattningen av 

överrapporteringarna. 

 

Frågorna till enkäten utformades utifrån SBAR’s fyra huvudteman: Situation, 

Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendationer. Frågorna formulerades för att 

täcka in all information som ingår i SBAR-mallen. Detta resulterade i tolv huvudfrågor, 

vilka kunde besvaras med ja eller nej. Situation ledde till fråga 1 och 2, bakgrund till 

fråga 3, 4, 7, 8 och 12, aktuellt tillstånd till fråga 5, 6 och 9, rekommendationer till 

fråga 10 och 11. En punkt från SBAR-mallen valdes bort från enkäten på grund av 

svårigheter att formulera en fråga så att den skulle bli förståelig. Denna punkt behandlar 

bekräftelse på kommunikationen.  

 

Till varje huvudfråga utformades även tilläggsfrågor. Dessa fokuserar på 

kompletterande information för att få reda på hur informationen från 

överrapporteringen uppfattades. Tilläggsfrågorna, rörande informationsmängd och 

relevans, konstruerades då detta är något som tidigare studier tar upp som viktiga delar i 

kommunikationen mellan vårdpersonal (Brow et al., 2009; Bruce & Suserud, 2005). 

Informationsmängden kunde besvaras med: knapphändig, tillräcklig eller överflödig. 

Relevansen i överrapporteringen kunde besvaras med: icke relevant eller relevant. 

 

Avslutningsvis konstruerades ytterligare två huvudfrågor. Dessa fokuserade på om 

sjuksköterskan saknade något i överrapporteringen och om sjuksköterskan upplevde 

behov av en gemensam överrapporteringsmall, något som tidigare forskning belyser 

som en eventuell nödvändighet (Brown et al., 2009; Thor & Wallin, 2008). Dessa två 

frågor (13 och 14) var utöver SBAR’s rapporteringsmall och fick därmed rubriken 

övriga frågor. 

 

I anslutning till samtliga 14 frågor gavs utrymme för egna kommentarer. Sist i enkäten 

fanns även plats för övriga kommentarer. Detta för att de svarande skulle ges möjlighet 

att, vid behov, förtydliga sina svar. De skulle även få en chans att lämna övriga 

kommentarer om överrapporteringen eller studien. 
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Således bestod enkäten av 14 huvudfrågor, varav tolv konstruerades utifrån SBAR’s 

fyra huvudteman. Alla frågor hade tillhörande tilläggsfrågor samt en möjlighet att 

lämna kommentarer. 

 

Enkäten testades i en pilotstudie där åtta sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård 

ingick. De åtta sjuksköterskorna svarade på enkäten utifrån en fiktiv 

överrapporteringssituation där de skulle tänka sig att de var mottagande sjuksköterska 

som precis hade tagit emot en överrapportering från ambulanspersonalen. Inga 

synpunkter framfördes angående enkätens konstruktion och därför bibehölls enkäten i 

befintligt skick.  

5.3 Urval 

Ett bekvämlighetsurval användes (Polit & Beck, 2008; Segesten, 2006), där samtliga 

sjuksköterskor som mötte inklusionskriterierna tillfrågades om medverkan i studien. 

Inklusionskriterierna innebar krav på att vara en legitimerad sjuksköterska och anställd 

på akutmottagningen samt att han/hon, vid tidpunkten för undersökningen, skulle vara 

mottagande sjuksköterska vid larm/prioritet 1-överlämningar. Sjukhuset där studien 

utfördes valdes då författarna till denna studie kände till akutmottagningen och det 

faktum att de inte använde sig av SBAR vid överrapporteringar.   

5.4 Datainsamlingsmetod 

Den planerade studien godkändes i samband med ämnesseminarium på Röda Korsets 

Högskola. Därefter utformades, i enlighet med Röda Korsets Högskolas mall, ett brev 

som ansökte om tillstånd (Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig 

studie, bilaga 3) från verksamhetschefen på den valda akutmottagningen samt ett 

informationsbrev (Deltagarinformation: Förfrågan om medverkande i undersökning, 

bilaga 4) till de sjuksköterskor som kunde komma att delta i studien.  

 

Tre veckor före studiens genomförande togs första muntliga kontakt med 

chefssjuksköterskan på akutmottagningen, på det aktuella sjukhuset i Stockholm. Då 

efterfrågades möjlighet om genomförande av studien. Efter detta samtal skickades 

ansökan om tillstånd och informationsbrev till chefssjuksköterskan. Denne tog i sin 

tur kontakt med ansvarig vårdchef. När de båda godkänt studien planerades 

gemensamt för tre dagar då studien skulle genomföras (26, 29 och 30 november, 
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2010). Chefssjuksköterskan lovade att informera samtliga sjuksköterskor på 

akutmottagningen angående studien.  

 

Vid samtliga tre dagar då data samlades in medverkade författarna till studien vid 

personalens morgonmöte på akutmottagningen där ytterligare en presentation av 

studiens syfte och genomförande gavs. Detta för att berörda sjuksköterskor skulle veta 

vilka som utförde studien samt för att samtidigt kunna överlämna den skriftliga 

informationen. Två grupper med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 

(larmgrupper) arbetade simultant under respektive tre dagar. Endast en av grupperna 

medverkade på morgonmötena. Gruppen som började senare på dagen mottog skriftlig 

och muntlig information om studien när de kom till triageexpeditionen efter att en 

förvarning om inkommande larm mottagits. Då det på den aktuella akutmottagningen 

fanns två larmgrupper på dagtid kunde samma sjuksköterska komma att svara på 

enkäten flera gånger.  

 

Under studiens tre dagar befann sig författarna på triageexpeditionen där larmgrupperna 

mottog information om den inkommande patienten. Där överlämnades även enkäterna 

till sjuksköterskorna innan de gick för att ta emot patienten. Det fanns även möjlighet 

att ställa frågor angående studien då författarna fanns på plats hela tiden. Fyra frågor 

mottogs och besvarades. Inga av frågorna relaterade till enkäten.  

 

De som arbetade som mottagande sjuksköterska på akutmottagningen fick fylla i 

enkäten. Detta skedde i så nära anslutning till överrapporteringen som möjligt då det 

var önskvärt att sjuksköterskan hade fått informationen så nyligen som möjligt för att 

fånga den spontana uppfattningen av den muntliga överrapporteringen. Enkäterna 

samlades in så fort de blivit besvarade. Varje deltagande sjuksköterska tilldelades en 

bokstav som användes för att koda enkäten. Svarade samma sjuksköterska på 

ytterligare enkäter användes samma kod som tidigare. Detta för att kunna identifiera 

hur många sjuksköterskor som deltog i studien. För att sjuksköterskorna inte skulle 

påverkas av varandras svar lades enkäterna ner i en försluten låda som öppnades först 

när samtliga enkäter blivit besvarade. 

 

Under de tre dagar som studien utfördes samlades enkäter in från alla larm utom två då 

mottagande sjuksköterska, vid dessa larm, valde att inte delta i studien. 
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5.5 Dataanalys 

För att få en tydlig överblick sammanställdes demografiska data om de svarande först. 

Enkätens 14 frågor grupperades sedan in under samma rubriker som SBAR. 

  

Svaren från enkäterna sammanställdes i ett exceldokument utan hänsyn till vilken 

sjuksköterska som besvarat enkäten.  Huvudfrågan sammanställdes först, därefter 

tilläggsfrågorna om informationsmängd och relevans. Svaren delades in i grupper om 

vilka som hade svarat ja respektive nej på huvudfrågan. Den sammanställda datan 

bearbetades och redovisas som beskrivande statistik, bland annat presenteras 

frekvenser, tabell och diagram. Övriga kommentarer sammanställdes i råtext (bilaga 5). 

Kommentarerna samt tabell och diagram har i vissa fall använts för att belysa och 

stärka resultat i de fall där det ansågs kunna förklara eller tydliggöra svaren. 

 

Vid genomgång av enkäterna delades de även in i grupper efter vilken sjuksköterska 

som besvarat dem. Detta för att kunna se om sjuksköterskorna besvarat enkäterna olika 

utifrån demografiska variabler.  

 

Båda författarna till denna uppsats gick igenom samtliga enkäter, först var och en för 

sig och sedan tillsammans. Detta för att säkra att ingen information missats och därmed 

stärka validiteten. 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

För att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt i en empirisk studie är det en 

nödvändighet att beakta vissa etiska principer. Malmsten (2007) beskriver 

autonomiprincipen som vikten av att respektera människors självbestämmanderätt och 

därmed frivillighet att delta i en studie och att när som helst kunna avbryta den. För att 

detta beslut ska kunna tas av personen krävs att den information som ges är tydlig. Av 

denna anledning har de tillfrågade sjuksköterskorna mottagit information om studien 

vid ett flertal tillfällen. Vidare menar Malmsten att godhetsprincipen går ut på att vilja 

åstadkomma eventuella förbättringar. Godhetsprincipen tillämpas i denna studie då den 

förväntade betydelsen är att belysa vissa områden inom muntlig överrapportering där 

förbättringar kan behövas. Detta är ett steg mot högre patientsäkerhet. 

Rättviseprincipen innebär, enligt Malmsten, att alla individer ska behandlas lika efter 
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sina förutsättningar. Rättviseprincipen tas, i denna studie, hänsyn till i och med att 

deltagande sjuksköterskor, vid svarstillfället, har samma ansvarsområde på 

avdelningen.  

 

Inför studien godkändes projektplanen av Röda Korsets Högskola.  
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7 RESULTAT 

Nio sjuksköterskor svarade på totalt 21 enkäter. Av dessa nio sjuksköterskor var sex 

kvinnor och tre män. Kvinnorna svarade på 13 av enkäterna och männen på åtta. Fyra 

av de nio sjuksköterskorna var mellan 20-29 år och fem var mellan 30-39 år. Åtta av de 

nio deltagande sjuksköterskorna hade arbetat som sjuksköterska i ett till nio år och en i 

tio år eller mer. Samma sak gällde för hur länge de arbetat på en akutmottagning. 

 

Resultatet sammanställdes i fem olika rubriker, fyra i enlighet med SBAR’s 

huvudteman (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) samt en rubrik 

för övriga frågor. De 14 huvudfrågorna besvarades på samtliga 21 enkäter. Det 

förekom bortfall bland tilläggsfrågorna som behandlar informationsmängd och 

relevans. Detta redovisas med minskad nämnare än 21. Några kommentarer redovisas 

för att tydliggöra respektive resultatdelar. 

7.1 Situation 

Majoriteten (17/21) av överrapporteringarna visade att sjuksköterskorna mottagit 

information angående patientens namn och ålder. Vid fyra av 21 fall hade denna 

information inte mottagits. Informationen ansågs, i majoriteten av fallen, vara tillräcklig 

(13/18) och relevant (12/13).  

 

Vid nästan alla överrapporteringar (19/21) mottog sjuksköterskorna information om 

anledningen till att ambulans hade tillkallats. Vid två av 21 fall mottogs inte denna 

information. Informationen ansågs i alla svar vara tillräcklig (20/20) och relevant 

(18/18).  

7.2 Bakgrund 

Vid knappt två tredjedelar (13/21) av överrapporteringarna ansåg sjuksköterskorna att 

de hade fått information om patientens sjukhistoria. Informationen överrapporterades 

inte i sju av 21 fall. Vid drygt hälften av tillfällena upplevdes informationen tillräcklig 

(12/16) och relevant (12/13). Vid fyra (4/16) överrapporteringar ansågs informationen 

knapphändig.  

 

”Anamnesen var oklar, då patienten ej kunde informera själv + ingen anhörig.” 
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Information om patientens sociala bakgrund mottogs vid sex (6/21) av 

överrapporteringarna. Av de elva som svarat på tilläggsfrågan om informationsmängd 

ansågs informationen knapphändig i tre (3/11) fall och tillräcklig i åtta (8/11). Bland 

nio som svarade på tilläggsfrågan om relevans ansågs informationen i åtta fall att vara 

relevant och endast i ett fall icke relevant.  

 

”Helt onödigt att rapportera i detta fallet” 

 

Vid få tillfällen (4/21) mottogs information om patientens ADL-förmåga i 

habitualtillstånd. Vid dessa fyra tillfällen ansågs informationen vid tre (3/4) vara 

tillräcklig och relevant. 

  

Information om eventuella allergier hos patienten mottogs vid fyra (4/21) av 

överrapporteringarna. Åtta av nio enkäter visar att sjuksköterskorna tyckte att 

informationen var relevant och en av nio att den var icke relevant. Av de som inte fick 

någon information svarade majoriteten att den var knapphändig (Tabell I). 

  

Tabell I. Sjuksköterskornas uppfattningar av informationsmängden i den muntliga överrapporteringen  

avseende eventuella allergier hos patienten (n=21). 

 Knapphändig Tillräcklig Överflödig Obesvarad Totalt 

Ja 0 4 0 0 4 

Nej  5 2 1 9 17 

 

 

Information angående eventuell smittorisk hos patienten mottogs vid en av de 21 

överrapporteringarna. Vid sex (6/9) tillfällen ansågs informationen vara knapphändig 

och vid tre (3/9) tillfällen ansågs den vara tillräcklig. Vid sju (7/9) av 

överrapporteringarna tyckte sjuksköterskorna att informationen var relevant. Två av nio 

sjuksköterskor uppfattade att  informationen om eventuell smittorisk hos patienten inte 

var relevant. 

 

”Behandlar alla som potentiella smittorisker.” 
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7.3 Aktuellt tillstånd 

Vid alla (21/21) överrapporteringar gavs information om det aktuella problemet hos 

patienten. Informationen ansågs i de flesta fall som tillräcklig (18/20). I två av 20 fall 

ansågs den knapphändig. Informationen ansågs relevant (20/20). 

 

Patientens status/ABCDE överrapporterades i alla (20/21) utom ett fall.  Informationen 

ansågs tillräcklig (18/19) och relevant (18/18). Vid ett (1/19) tillfälle ansågs 

informationen knapphändig. 

 

Information om ambulanspersonalens bedömning av patientens tillstånd gavs vid alla 

överrapporteringar utom en (20/21). Informationen ansågs tillräcklig (18/19) och 

relevant (19/19). I ett (1/19) av fallen ansågs informationen knapphändig. 

7.4 Rekommendationer 

Information om eventuella åtgärder utförda av ambulanspersonalen mottogs i nästan 

alla fall (20/21). Vid 18 av de 20 överrapporteringarna ansågs informationen tillräcklig. 

I två fall ansågs den vara knapphändig. Vid en klar majoritet (19/20) av 

överrapporteringarna tyckte sjuksköterskorna att informationen var relevant. 

 

I de flesta fall (18/21) fick sjuksköterskorna information om förändringar i patientens 

tillstånd under transporten. Informationen ansågs tillräcklig i 18 av 19 fall. Vid ett 

tillfälle (1/19) ansågs den knapphändig. På de 16 enkäter där tilläggsfrågan om relevans 

besvarats ansåg samtliga (16/16) sjuksköterskor att informationen var relevant. 

7.5 Övriga frågor 

Vid sex överrapporteringar (6/21) saknade sjuksköterskorna någonting i den muntliga 

överrapporteringen från ambulanspersonalen. Bland de övriga kommentarerna fanns tre 

svar som gav ytterligare information om vad som saknades. 

 

”Bättre anamnes / sjukhistoria. Men helt förståeligt då patienten var 

medvetandesänkt.” 

”Tidigare sjukdom.” 

”Tidigare tillstånd” 
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Åtta av nio sjuksköterskor svarade att det borde finnas en gemensam mall för 

överrapportering. En sjuksköterska ansåg att det inte behövdes. Denne ansåg även att 

frågan var oviktig.  

 

”Alla tänker ABC och rappar på sitt sätt. Fungerar bra.” 

 

Två av sjuksköterskorna ansåg att frågan var mycket viktig och resterande sex 

sjuksköterskor ansåg att frågan var viktig (Figur 1). 

 

 
                Figur 1. Sjuksköterskornas åsiker om behovet av en gemensam  

                mall för överrapportering (n=9). 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

En empirisk studie ansågs bäst lämpad då det, trots omfattande sökningar, hittades få 

studier inom valt område. För att få en djupare förståelse för sjuksköterskornas 

uppfattning kan, till exempel, en studie med en fokusgrupp vara nästa steg. Detta är 

något som aktivt valdes bort i denna studie då risken för bortfall ansågs större då mer 

tid hade krävts av de deltagande sjuksköterskorna. Den valda metoden anses relevant 

då syftet med studien uppnåddes. 

 

Frågorna till enkäten utformades med SBAR för akuta situationer som utgångspunkt då 

detta är en struktur för överrapportering som rekommenderas av Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL, 2010). Samtliga punkter i SBAR, utom bekräftelse på 

kommunikationen, inkluderades i enkäten för att ha en grund att följa. Frågan om 

bekräftelse exkluderades då detta inte detta var något som ämnades undersökas i denna 

studie, studien fokuserar på den information som överförs. Annan forskning visar att 

viss information inte är nödvändig i akuta situationer (Bruce & Suserud, 2005; Dent et 

al., 2008). Sådan information är till exempel social bakgrund, något som SBAR 

inkluderar under B – bakgrund. Demografiska data inkluderades i enkäten då 

information av sådant slag är ofta förekommande i enkäter. När enkäterna 

sammanställdes utifrån vilken sjuksköterska som besvarat dem kontrollerades om 

svaren skilde sig åt beroende på demografiska variabler. I denna studie sågs inga 

demografiska likheter eller skillnader i relation till respondenternas svar. Vid ett större 

urval finns en möjlighet att demografiska skillnader hade kunnat påvisas.  

 

Enkäten testades i en pilotstudie där åtta sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård 

medverkade. Då samtliga deltagare ansåg att enkäten var genomförbar och inte hade 

några kommentarer på frågornas uppbyggnad ändrades ingenting i enkäten innan 

studien påbörjades. Trots detta fanns ett stort bortfall bland tilläggsfrågorna. Det kan 

finnas flera anledningar varav en tros vara att frågorna var uppbyggda på så sätt att de 

medverkande inte uppfattade att de förväntades svara på tilläggsfrågorna om de svarat 

nej på huvudfrågan. I vissa fall fyllde de deltagande i nej på huvudfrågan och att 

informationen var tillräcklig och relevant på tilläggsfrågan. Detta kan antingen ses som 

att de missuppfattat frågan eller att de inte ansåg sig behöva den information som 
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frågan behandlar. För att motverka detta hade enkäten kunnat omformuleras så att 

alternativen var tydligare vid, framför allt, nekande svar. Detta var en risk som togs då 

en egen enkät konstruerades.  

 

Då studiens bekvämlighetsurval enbart riktade sig till de som var tillgängliga kan deras 

representativitet ifrågasättas (Hoskins & Mariano, 2004). Av denna anledning kan inte 

resultatet generaliseras utan måste ses som specifikt för den akutmottagning, under den 

tidpunkt, där studien utfördes. Att endast en akutmottagning och bara nio 

sjuksköterskor ingick i studien kan också ses som en begränsning.  För att få ett 

generaliserbart resultat hade en mer omfattande studie krävts (Olsson & Sörensen, 

2007). Samma sak gäller för den tidsperiod som studien utfördes under. Tre dagar kan 

vara alltför kort tid att samla in data för att kunna dra säkra slutsatser. 

 

Det är oklart om författarnas närvaro under ifyllnaden av enkäterna påverkade svaren 

och svarsfrekvensen. Å ena sidan fanns författarna på plats för att för att kunna svara på 

frågor och därmed minska risken för missuppfattningar. Å andra sidan kan deltagarna 

ha känt en viss press att svara på enkäten samt att lämna in enkäten så snabbt som 

möjligt. Det finns en risk att detta bidrog till bortfallet på tilläggsfrågorna, det interna 

bortfallet (Olsson & Sörensen, 2007). Önskemålet var att enkäterna skulle besvaras så 

snart efter överrapporteringen som möjligt. Detta för att sjuksköterskorna inte skulle 

hinna glömma någon av den information som överrapporterats från 

ambulanspersonalen. Alla enkäter besvarades inom en timme från det att patienten och 

ambulanspersonalen anlände till akutmottagningen. 

 

En sjuksköterska valde att inte delta i studien. Författarna till denna studie vet inte 

varför sjuksköterskan avstod från deltagande i studien. På grund av etiska aspekter 

spekuleras ingenting kring detta. Denna typ av bortfall benämns externt bortfall (Olsson 

& Sörensen, 2007).  

 

Då enkäten var uppbyggd av slutna frågor inkluderades kommentarsfält efter samtliga 

frågor för att ingen tillhörande information skulle missas. De användes i rådataformat 

för att ge ökad förståelse för resultatredovisningen. Huvudfrågorna och dess 

tilläggsfrågor var konstruerade så att syftet kunde infrias utan att de övriga 

kommentarerna behövde analyseras.  
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8.2 Resultatdiskussion 

De resultat som anses mest intressanta och relevanta diskuteras för att ytterligare belysa 

vikten av dessa. 

 

Vid övervägande del av överrapporteringstillfällena ansåg sjuksköterskorna att de fick 

information om de flesta punkterna som togs upp i enkäten (fråga 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 och 

11). Information om social bakgrund, allergier, smittorisker samt ADL-förmåga (4, 7, 8 

och 12) överrapporterades dock i mycket låg utsträckning. En tänkbar förklaring kan 

vara det som sägs i en av de övriga kommentarerna som inkom: ”Alla tänker ABC och 

rappar på sitt sätt. Fungerar bra.”. Att information om allergier överrapporterades i 

endast fyra av 21 fall kan ses som uppseendeväckande. Currie (2002) har gjort en 

studie där hon konstruerade en lista över punkter som anses viktiga att ha med i 

överrapporteringen av patienter. Information om allergier ansågs mycket viktig att 

rapportera. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §) är det vårdgivarens 

skyldighet att använda sig av vetenskaplig grund för omvårdnaden av patienter. 

Information om allergier kan därför vara av stor vikt för patientsäkerheten. 

Information om allergier mottogs vid enbart fyra överrapporteringstillfällen men vid 

samtliga tillfällen uppgavs att informationen var relevant. Utöver de fyra finns 

ytterligare fyra enkäter med svar att informationen var relevant. Detta innebär att 

sjuksköterskorna i fyra fall ansåg att informationen var relevant, trots att de inte 

mottagit någon information. Detta innebär att det i fyra av de fall där information om 

allergier hos patienten inte mottagits har svarats att informationen om detta var 

relevant. Detta kan tolkas som att sjuksköterskorna i dessa fall ansåg att information 

hade varit relevant om de hade fått någon. En annan möjlighet är att frågan 

missuppfattades. En tänkbar förklaring till den bristande rapporteringen kan vara att 

patientens identitet var okänd och/eller att patienten, av olika anledningar, inte kunnat 

svara på frågor från ambulanspersonalen. En annan förklaring till den låga 

överrapporteringsfrekvensen kan vara att ambulanspersonalen valde att inte informera 

om allergier om det inte var aktuellt för patienten.  
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I denna studie framkom att en klar majoritet av överrapporteringarna inte behandlade 

information om patientens sociala bakgrund. Detta skiljer sig från en studie av studie av 

Dent et al. (2008) framkommer att information om patientens sociala bakgrund 

överrapporteras alltför ofta och i onödan. Dent et al. (2008) menar att denna typ av 

information inte är nödvändig vid den akuta omvårdnaden, då annan information 

istället borde prioriteras. Hallén et al. (2010) menar däremot att en helhetsbild av 

patientens bakgrund bör rapporteras över. Då ambulanspersonalen senare skriftligt 

dokumenterar all information om patienten som de har tillgänglig väcks en tanke 

huruvida en helhetsbild av patientens bakgrund verkligen är relevant i en akut situation.  

 

Sjuksköterskorna svarade vid övervägande del av överrapporteringstillfällena att de inte 

saknade någon information. Trots detta visar enkätsvaren att information inte 

överrapporterats, vid en eller flera överrapporteringar, i alla frågor utom den som 

behandlar patientens aktuella problem. Informationen som saknades kan ha ansetts 

irrelevant för den akuta situationen. Att information faller bort på detta sätt kan leda till 

vårdskador (Thor & Wallin, 2008). Dock går det inte att säga om någon information 

fallit bort helt i de fall där allt inte överrapporterats. Denna studie kan inte svara på om 

den information som inte rapporterats muntligt sedan dokumenterats av 

ambulanspersonalen i patientjournalen. Informationen från journalen samt den muntliga 

överrapporteringen är viktig för att sjuksköterskan ska kunna arbeta säkert och 

individanpassat i enlighet omvårdnadsprocessen. 

 

Åtta av nio deltagande sjuksköterskor ansåg att det borde finnas en gemensam mall för 

överrapportering. Dessutom ansågs det vara viktigt eller mycket viktigt med en 

gemensam mall. Det går att finna många likheter i McGuires kommunikationsmodell 

(McGuire. 2001) och i SBAR då båda bygger på att avsändare och mottagare av 

information vet vad de kan förvänta sig av varandra vilket ger dem möjlighet att 

fokusera på essensen i informationen (Fossum, 2007; Thor & Wallin, 2008). Tidigare 

forskning visar i många fall att struktur i överrapporteringen underlättar för alla parter 

(Dent et al., 2008; Brown et al., 2009). Om alla inblandade parter känner till varandras 

ställning och förkunskaper samt varför informationsutbytet sker underlättas en god 

kommunikation (McGuire, 2001). Fossum (2007) pekar på att det ofta finns brister i 

överföringen av information, något som kan bero på att alla delar inte är förbestämda 

och genomtänkta. Av denna anledning är det fördelaktigt med en gemensam mall som 
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förtydligar och strukturerar kommunikationen. Detta förbättrar även patientsäkerheten 

avsevärt (Thurgood, 1995; Thor & Wallin, 2008).  

 

8.3 Slutsats 

En slutsats som kan dras av resultaten i studien är att det finns en klar önskan om en 

gemensam mall för överrapportering mellan ambulanspersonal och 

akutmottagningspersonal, trots att akutmottagningssjuksköterskorna till stor del var 

nöjda med överrapporteringarna. 

 

Det går att konstatera att viss information överrapporteras i mycket liten omfattning. 

Det som står oklart är om detta var information som ansågs irrelevant för den akuta 

situationen. En annan slutsats som kan dras är att det finns oklarheter vilken 

information som bör överrapporteras, vilken information som bör ingå i en gemensam 

överrapporteringsmall. 

8.4 Klinisk betydelse 

Att utveckla säkerheten i vården är något som Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) kräver. Det är viktigt för att fortlöpande kunna utveckla överrapporteringen 

på ett sätt så att patientsäkerheten förbättras ytterligare. Då resultatet i denna studie är 

begränsat till en akutmottagning och tidpunkt där studien utförts kan denna studie vara 

en bra grund för vidare forskning inom det ämne som behandlar gemensamma mallar 

för överrapportering. 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Inför framtiden föreslås att mer omfattande studier kring behovet av en gemensam mall 

för muntlig överrapportering inom sjukvården utförs. Därtill kan det även vara 

nödvändigt att studera vad som bör ingå i en sådan mall.  

 

Eftersom SKL rekommenderar SBAR som mall vid muntlig överrapportering föreslås 

även en studie om mallens användbarhet i muntlig överrapportering mellan 

ambulanspersonal och akutmottagningspersonal, anpassad för den svenska sjukvården. 

Författarna rekommenderar en interventionsstudie med och utan SBAR som mall för 

överrapporteringen. 
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Bilaga 2 – Enkät 

Bilaga 3 – Ansökan om tillstånd från verksamhetschef 

Bilaga 4 – Deltagarinformation 

Bilaga 5 – Övriga kommentarer





 

 

 

Bilaga 1 – SBAR 

 



 

 

Bilaga 2 - Enkät 

Vad är din upplevelse av den muntliga överrapporteringen från ambulanspersonalen? 

      

Kön 

 

Man 
 

 

Kvinna 
 

 

 

Ålder: 

 

20-29 år 
 

 

30-39 år 
 

 

40-49 år 
 

 

50-59 år 
 

 

≥ 60 år 
 

 

Arbetat som sjuksköterska i: 

 

< 1 år 
 

 

1-4 år 
 

 

5-9 år 
 

 

≥ 10 år 
 

 

 

Arbetat på akutmottagning i:  

 

< 1 år 
 

 

1-4 år 
 

 

5-  år 
 

 

≥ 10 år 
 

 

 Nedan följer ett antal frågor som berör punkter som kan ingå i den överrapportering 
du nyligen mottagit från ambulanspersonalen. Besvara frågorna genom att ringa 
in det alternativ som stämmer bäst överens med din upplevelse. Lämna gärna en 
kommentar efter frågorna. 

 

 1. Jag mottog information om 
patientens namn och ålder. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 2. Jag mottog information om 
anledning till att ambulans 
tillkallades (kontaktorsak). 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 3. Jag mottog information om 
patientens sjukhistoria. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 4. Jag mottog information om 
patientens sociala bakgrund. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
 



 

 

 

        
 

 5. Jag mottog information om 
aktuellt problem. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 6. Jag mottog information om 
patientens status / ABCDE. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 7. Jag mottog information om 
eventuella allergier hos 
patienten. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 8. Jag mottog information om 
eventuell smittorisk hos 
patienten. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 9. Jag mottog information om 
ambulanspersonalens 
bedömning av patientens 
tillstånd. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 10. Jag mottog information 
om eventuella åtgärder 
utförda av ambulanspersonal 
eller annan sjukvårdspersonal 
i samband med aktuellt 
besvär. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 



 

 

Kommentar:       
         
 

 11. Jag mottog information 
om förändringar i patientens 
tillstånd under transporten. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 12. Jag mottog information 
om patientens ADL-förmåga i 
habitualtillstånd. 

Ja Nej 

 Informationen var Knapphändig Tillräcklig Överflödig 
 Informationen var Icke relevant Relevant 
 Kommentar:       
         
 

 13. Jag saknade något i 
överrapporteringen. 

Ja Nej 

 Om ja, vad?       
         
         
 

 14. Det borde finnas en 
gemensam mall för 
överrapportering. 

Ja Nej 

  Frågan är: Oviktig Viktig Mycket viktig 

Kommentar:       

        

Övriga kommentarer:       
          
          
          
  

  

      

      Stort tack för din medverkan! 
    /Anna och Helena 

      



 

 

 

Bilaga 3 – Ansökan om tillstånd från verksamhetschef 

 

 
Till verksamhetschefen vid  
Akutkliniken Södersjukhuset 

 
Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 
 
Vi, Helena Thyberg och Anna Strandberg är sjuksköterskestudenter och studerar vid Röda 
Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 
(Kandidatuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 
högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt 
namn på studien är: Akutsjuksköterskors upplevelser av muntlig överrapportering från 
prehospital personal. 
 
Studiens övergripande forskningsfråga är: 
Vi vill undersöka hur sjuksköterskorna på akutmottagningen upplever den muntliga 
överrapporteringen mellan ambulanspersonal och akutpersonal vid akuta situationer (prio 
1/larm). 
 
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av:  
Vi kommer att utforma en enkät utifrån SBAR i akuta situationer där sjuksköterskorna 
graderar sin upplevelse av överrapporteringen. 
Vi vill att en sjuksköterska som närvarat vid rapporteringen svarar på enkäten så snart som 
möjligt efter mötet skett. 
Vi önskar närvara under ca 2 arbetspass på akutmottagningen för att fånga upp ett tillräckligt 
antal. 
 
Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta snarast möjligt. 
 
Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare 
förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade 
personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. Samtlig data 
kommer att samlas in anonymt. Alla resultat kommer att redovisas så att personer och enheter 
ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter.  
 
Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid avdelning 
Akutmottagningen vid Akutkliniken.  
 
Stockholm 2010-11-08 
 
Helena Thyberg   Anna Strandberg 
hethhk08@rkh.se   ansthk08@rkh.se  
 
Handledare    Examinator 
Tina Ohlsén    Margret Nisell 
olst@rkh.se     nism@rkh.se  
 

Röda Korsets Högskola, Box 55 676, 102 15 Stockholm. Tel. 08 58751600 



 

 

Bilaga 4 – Deltagarinformation 

 
 

2010-11-24 

 
Deltagarinformation  
 
Förfrågan om medverkan i undersökning 
 
Vi är sjuksköterskestudenter som studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I 
utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet 
omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  
 
Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 
Preliminärt namn på studien är: Akutsjuksköterskors upplevelser av muntlig 
överrapportering från prehospital personal. 
 
Området vi önskar studera är: Vi vill undersöka hur sjuksköterskorna på akutmottagningen 
upplever den muntliga överrapporteringen mellan ambulanspersonal och akutpersonal vid 
akuta situationer (prio 1/larm). 
 
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en kort intervju med en enkät som underlag 
angående: 
 
Enkäten innehåller ca 15 frågor och tar högst 3-5 minuter att besvara. Dina svar kommer 
att behandlas anonymt och konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda 
deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt. 
 
Resultaten i denna undersökning kan komma att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 
förbättrat patientomhändertagande.  
 
Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 
till:  
 
 
 
Student    Student 
Helena Thyberg   Anna Strandberg 
hethhk08@rkh.se   ansthk08@rkh.se  
 
Handledare 
Tina Ohlsén 
olst@rkh.se  
 

Röda Korsets Högskola, Box 55 676, 102 15 Stockholm. Tel. 08 58751600 



 

 

 

Bilaga 5 – Övriga kommentarer från enkäterna 

 

Fråga 1: 

”Svårbedömd patient - oklart” 

”Okänd identitet.” 

”OKÄNT MAN, HITTAD PÅ GATAN EJ ID” 

 

Fråga 3:  

”Anamnesen var oklar då patienten ej kunde informera själv + ingen anhörig” 

”Okänt id” 

”OKÄND MAN” 

 

Fråga 4: 

”Helt onödigt att kommentera i detta fallet” 

”Okänt id” 

”OKÄND MAN” 

 

Fråga 7: 

”Oklar anamnes” 

”Okänt id” 

”Pt. vaken. berättar själv” 

”OKÄND MAN” 

 

Fråga 8: 

”Oklar anamnes. Fanns däremot journal fr tidigare vårdtillfälle” 

”Okänt id” 

”Behandlar alla som potentiella smittorisker.” 

” - || - ” 

 

Fråga 9: 

”Minns ej…” 

 

Fråga 10: 



 

 

”Rapport gick väldigt snabbt då patienten var sjuk. Fick läsa amb rapport senare” 

 

Fråga 11: 

”Kort transport” 

”Minns ej…” 

 

Fråga 12: 

”Info fr amb.personal fr särbo.” 

”’Tidigare frisk’” 

”Okänt id” 

”OKÄND MAN” 

 

Fråga 13: 

”Bättre anamnes/sjuk.historia. Men helt förståeligt då pat var medvetande sänkt” 

”Tidigare sjukdom” 

”Varför man kom via akuten och ej direkt till PCI” 

”Tidigare tillstånd…”, ”Info/tel.uppg. till sjukhemmet pt bodde på” 

”Se ovan” 

”se ovan.” 

 

Fråga 14 

”Alla gör lika!” 

”Alla tänker ABC och rappar på sitt sätt. Fungerar bra.” 

 

Övriga kommentarer: 

”ofta för mycket irrelevant info i rapporteringen.” 

”LÄKARE VAR PÅ PLATS SOM RAPPORTERADE ÖVER TILL OSS” 


