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Abstrakt 
 

Bakgrund: Kommunikation och informationsöverföring är riskområden inom vården. 

Överrapportering är en viktig komponent för att sjuksköterskan ska kunna utföra och 

planera sitt arbete.   

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans perspektiv på 

överrapportering vid olika vårdavdelningar inom hälso- och sjukvård.  

Metod: En litteraturöversikt utfördes som inkluderade tolv vetenskapliga artiklar, varav 

fem kvalitativa, fyra kvantitativa och tre mixade studier från databaserna PubMed och 

CINAHL.  

Resultat: Resultatet bestod av fyra teman: Sjuksköterskans överrapportering, Information vid 

överrapportering, Verktyg vid överrapportering och Hinder vid överrapportering.  

Diskussion: Möjligheten att kunna ställa frågor vid överrapportering var viktigt för 

sjuksköterskan och därför föredrog de den muntliga rapporteringen. Överrapportering 

värderades högt hos sjuksköterskorna och underlättade i deras arbete, dock framkom en 

del missnöjen hos sjuksköterskan.  

Slutsats: Bättre rutiner och mer utbildning för sjuksköterskorna behövs för att på sikt 

förbättra de problem som föreligger.  

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Överrapportering, Sjuksköterskans perspektiv, Hälso- och 

sjukvård.     
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Introduktion 

Överrapportering är en del av sjuksköterskans dagliga rutin. Att föra betydande 

information vidare angående patienterna är en grund för att sjuksköterskan ska kunna 

planera och genomföra sitt arbete. Under verksamhetsförlagd utbildning har det 

uppmärksammats att det förekommer olika variationer av överrapportering på sjukhusets 

avdelningar samt så har författaren upplevt att det finns en del brister. Detta väckte ett 

intresse för att studera överrapportering vidare utifrån sjuksköterskans perspektiv.  

Bakgrund 

Överrapportering av patienter är något som görs på samtliga vårdavdelningar och sker 

idag på rutin. Innan en rapportering sker är det viktigt att ha bestämt vem som ska ge 

rapport, hur detaljerad och lång den ska vara samt vilka som ska närvara (Ekman & 

Segesten, 1995; Thurgood, 1995). Sjuksköterskor använder överrapportering för att 

förmedla information om patienterna till varandra. Informationen som förs vidare kan vara 

tillbakablickande, där sjuksköterskan beskriver vad som har hänt eller framåtblickande, 

där sjuksköterskan beskriver vad som ska hända framöver, eller så kan det vara en 

kombination av båda (Thurgood, 1995). Det är viktig information om patienten som ska tas 

upp vid en överrapportering. En rapportering ska innehålla patientens funktionella status, 

klinisk information, sociala och psykiska variationer samt en vårdplan (Matic, Davidsson & 

Salamonson, 2011). Vid rapportering är det vanligt att ta hjälp av checklistor, formulär och 

rutiner för att överrapporteringen ska bli så strukturerad som möjligt. Ett exempel på ett 

sådant verktyg som brukar användas är SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 

Rekommendation) (Socialstyrelsen, 2009; Wallin & Thor, 2008).  

 

Det finns olika modeller att använda sig av vid överrapportering. En av dem är muntlig 

rapportering där det är sjuksköterskan från det avgående skiftet som ger information om 

patienterna till nästkommande sjukvårdspersonal. Det är viktigt att personalen som tar 

emot informationen lyssnar, antecknar och ställer frågor om det är något som verkar oklart 

(Jefferies, Johnson & Nicholls, 2012). Inspelad överrapportering är också något som 

används för att föra information vidare angående patienterna (Reiley & Stengrevics, 

1989). Sjuksköterskan har under ett arbetspass även tid till att ta del av information 

angående patienten via skriftliga källor, detta kallas för tyst rapportering (Meum & 
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Ellingsen, 2011). En av sjuksköterskans viktigaste uppgift vid överrapportering är att ha 

patienten i fokus. Alla avdelningar på sjukhus arbetar på olika sätt där variationer i 

överrapportering kan bero på vad som föredras och detta medför också att utvecklingen 

kommit olika långt (Tucker & Fox, 2014). 

 

Kommunikation är något som är nödvändigt inom hälso- och sjukvård och är en 

förutsättning för att sjukvårdspersonal ska kunna samarbeta och skapa förbindelser. 

Kommunikationen inom vården innebär att föra information vidare. Att vara väl 

informerad är en viktig komponent för att kunna lösa problem och uppnå förståelse 

(Fossum, 2013, s. 25–26, 55–56).  

 

Ett riskområde inom vården som Socialstyrelsen (2009) tar upp är kommunikation och 

informationsöverföring. Brister i kommunikationen kan förekomma mellan vårdpersonal 

och patient men även inom vårdteamet, mellan olika vårdgivare, vårdlag och vårdenheter. 

Om det brister i informationsöverföringen kan det leda till stora konsekvenser för 

patientsäkerheten. World Health Organisation (WHO, 2007) nämner att det är vanligt att 

informationen som förs vidare misstolkas. De beskriver att problemen som kan förekomma 

vid överrapportering beror på om sjukvårdspersonalen har eller saknar utbildning inom 

kommunikation. Svensk sjuksköterskeförening (2013) menar att kommunikationsprocessen 

påverkas då vi människor tolkar olika och har egna erfarenheter. De tar också upp vikten 

av att ha goda rutiner vid informationsöverföring vid skiftbyte. En viktig uppgift 

sjuksköterskan har är att se till att vara uppdaterad på den senaste informationen om 

patienten. Wallin & Thor (2008) beskriver betydelsen av att ha en fungerande 

kommunikation. De menar att det är nödvändigt för att information ska kunna överföras 

samt att det bidrar till att skapa relationer mellan människor. För att kunna fatta korrekta 

beslut ska den som ger information och den som tar emot information tillsammans bilda en 

förståelse, det är därför viktigt att informationen som kommuniceras är komplett, korrekt 

och läglig.  

 

Svensk hälso- och sjukvård ska främja en hög patientsäkerhet (Patientsäkerhetslagen [PSL], 

SFS 2010:659, kap. 1, 1 §). En av vårdgivarens skyldighet är att se till att vården bedrivs på 

ett systematiskt sätt genom att leda, planera och kontrollera verksamheten så att 

patientsäkerhet uppnås (PSL, SFS 2010:659, kap 3, 1 §).  För att uppnå god vård ska 
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sjukvården i Sverige bygga på respekt för autonomi och integritet. Den ska också bygga på 

goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, där patientens behov 

tillgodoses för att kontinuiteten och säkerheten i vården upprätthålls (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2a §). En bra överrapportering kan försäkra 

sjuksköterskan om att ens patienter tas väl om hand. Överrapportering ger 

sjuksköterskorna en möjlighet till att diskutera med sina arbetskollegor och 

kommunikationsproblem eller oro som kan komma att uppstå kan lösas i ett tidigt stadie 

(Flanagan, 2016). Överrapportering inom hälso-och sjukvård har tidigare studerats av Hill 

och Nyce (2010). Tidigare studier har även undersökt innehållet av information som 

överförs vid överrapportering (Matic, Davidsson & Salamonson, 2011). I nuläget inom 

forskningen är det främst kvalitativa studier som förekommer inom området men även en 

del kvantitativa studier har påträffats.  

 

Teoretisk referensram  

Den israeliske sociologen Aaron Antonovsky har utvecklat idéer med utgångspunkt i att en 

stor del av befolkningen i ett samhälle drabbas av ohälsa. Hans fokus var att studera vilka 

viktiga resurser en individ behöver för att kunna hantera stress och påfrestningar i livet. 

Antonvsky kom fram till känsla av sammanhang (KASAM), var en viktig resurs vid ohälsa. 

KASAM bygger på tre enheter, hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. 

Hanterbarhet fokuserar på hur du som individ upplever att det som sker är möjligt att 

hantera och om individen upplever sig ha de resurser som behövs för att ta itu med saker. 

Meningsfullhet inriktar sig på hur du upplever saker och ting som viktigt och om det anses 

vara värt att lägga tid på. Begriplighet fokuserar på i vilken utsträckning du upplever det 

som sker med din kropp och i din omgivning som förståeligt uppger Antonovsky (1991, s. 

41–43) samt Hwang och Nilsson (2011, s. 122). 

 

Antonnovskys teori om KASAM där syftet är att få en ökad förståelse för vilka resurser en 

individ behöver passar väl in i denna litteraturöversikt, detta då sjuksköterskan dagligen 

kan ställas inför svåra situationer som hen måste lösa.   
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Problemformulering 

För att sjuksköterskan ska kunna utföra god och säker omvårdnad är det viktigt med 

överrapportering. Sjuksköterskan har en betydande roll för att rätt information 

kommuniceras vidare. Brister vid överrapportering påverkar inte bara sjuksköterskan och 

hens arbete utan kan också orsaka stora risker för patientsäkerheten. Då överrapportering 

är en del av sjuksköterskans dagliga arbete och en förutsättning för att patientarbetet ska 

kunna fortgå på avdelningen är det värt att studera sjuksköterskans perspektiv på 

överrapportering. Denna litteraturöversikt skulle kunna bidra till ökade kunskaper och en 

bättre förståelse kring hur sjuksköterskorna ser på överrapportering.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans perspektiv på 

överrapportering vid olika vårdavdelningar inom hälso- och sjukvård.  

Metod 

Design 

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt. Detta innebär att skapa en översikt 

om kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område och/eller problem. 

Litteraturöversikten har genomförts enligt Friberg (2012b, s. 133–134) genom att författaren 

systematiskt sökt, kritiskt granskat och analyserat samt sammanställt vetenskapliga 

originalartiklar inom valt ämnesområde. 

 

Litteratursökning 

I litteraturstudien användes databaserna CINAHL och PubMed som enligt Polit och Beck 

(2012, s. 100) är databaser inom omvårdnadsforskning. Dessa användes för att söka 

vetenskapliga artiklar.  

 

Sökorden som användes i databaserna speglade studiens syfte och användes i olika 

kombinationer med fokus på sjuksköterskans perspektiv. Ord som handover, handoff, shift 

report, och patient handoff användes för att täcka sökord för överrapportering. Utöver 

tillkom sökord med fokus på sjuksköterskans perspektiv; Nurse attitudes, attitudes och 

perception. I de olika databaserna användes MeSH-termer och CinahlHeadings. Mer 
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detaljerad beskrivning och förklaring av litteratursökningar redovisas i datasökningar tabell 

1. 

 

Tabell 1. Datasökningar. 

Databas/ 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Författare 

CINAHL 

2016-11-20 

 

 

(MH "Nurse 

Attitudes") AND 

(MH "Shift 

Reports") 

Publish date 

2006-2016, 

language: 

English, Peer 

Reviewed 

38 15* 

5** 

3*** 

3**** 

Meiβner et al. 

(2007). 

Welsh et al. (2010). 

O´Connell et al. 

(2008). 

CINAHL 

2016-11-21 

 

(MH "Attitude") 

AND (MH 

"Nurses") AND 

"handover" 

Publish date 

2006-2016 

language: 

English, Peer 

Reviewed 

118 20* 

8** 

4*** 

4**** 

Brown & Sims 

(2014). 

Drach-Zahavy et al. 

(2015). 

McCloughen et al. 

(2008) 

Sabet Sarvestani et 

al. (2015). 

 

PubMed 

2016-11-22 

("Patient 

Handoff"[Mesh]) 

AND nurses and 

attitude 

Publish date 

2006-2016 

language:  

English 

20 4* 

2** 

1*** 

1**** 

Gu et al. (2012).  

CINAHL 

2016-11-23 

 

(MH "Nurses") 

AND "handoff" 

AND (MH 

"Perception") 

Publish date 

2006-2016 

language: 

English, Peer 

Reviewed 

50 7* 

3** 

2*** 

2**** 

Carroll et al. (2012). 

Murray et al. (2013). 

CINAHL 

2016-11-28 

(MH "Hand Off 

(Patient Safety)") 

AND "nurses" 

AND "attitudes" 

Publish date 

2006-2016 

language: 

English, Peer 

Reviewed 

52 8* 

3** 

2*** 

2**** 

Birmingham et al. 

(2015).  

Kim et al. (2008). 

 
* – antal valda efter läst titel.  

** – antal valda efter läst abstrakt.  

*** – antal valda efter läst artikel.  

**** – antal valda efter kvalitetsgranskning. 
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Urval 

Vid urval av artiklar ställdes vissa krav för att de skulle bli inkluderade i studien. De 

vetenskapliga artiklarna skulle inte vara äldre än tio år, vara på engelska samt vara peer 

reviewed. Några av artiklarna som valdes ut förekom i flera av sökningarna som gjordes 

men redovisas endast en gång i tabellen. Enligt Friberg (2012a, s. 44) bygger inklusions- 

och exklusionskriterier på vad problemformuleringen och syftet grundar sig i. Aktuella 

artiklar som inkluderades skulle beskriva överrapportering utifrån sjuksköterskans 

perspektiv vid olika vårdavdelningar. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan år 2006–2010, skrivna på engelska samt vara peer reviewed. 

Artiklar från alla länder togs med då syftet inte var att undersöka eventuella geografiska 

skillnader. Studier som beskrev sjuksköterskans perspektiv på överrapportering mellan 

sjukhus och andra sjukvårdsinstanser exkluderades då syftet var att studera 

sjuksköterskors perspektiv på överrapportering vid olika vårdavdelningar. Studier som 

undersökt överrapportering hos andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvård samt studier 

där barn deltagit exkluderades. Slutligen så exkluderades även artiklar som var av låg 

kvalitet efter granskning.  

 

Relevansbedömning och granskning 

Bedömning och granskning av samtliga artiklar börjades genom att läsa titeln och jämföra 

med denna studies syfte. Fanns relevans granskades abstraktet i jämförelse mot syftet i 

litteraturöversikten. Artiklar som fortfarande var relevanta lästes igenom i sin helhet och 

kontrollerades i Ulrichweb för att säkerställa vetenskapligheten hos tidskriften. Svarade 

artikeln på litteraturöversiktens syfte så gjordes en kvalitetsgranskning om den stämde 

med urvalskriterierna för denna studie.  

 

För att styrka studiens och artiklarnas vetenskapliga nivå användes Carlsson och Eimans 

(2003) evidensbaserade omvårdnadsmall av kvalitativ- och kvantitativ metod (se bilaga.1). 

Genom att göra en noggrann granskning av de artiklar som valdes ut ger det viktig 

information som lägger grund för om artikeln uppfyller kriterierna. Artiklarnas resultat är 

inte det enda av intresse för relevansen utan även hur resultatet tagits fram (Friberg, 2012a, 

s. 44). Detta gör att analysprocessen kommer att hålla en hög nivå vilket leder till ett 

https://elearn20.miun.se/moodle/pluginfile.php/296102/mod_folder/content/0/Material%2520till%2520artikelgranskning/Carlsson%2520%2520Eiman%252C%2520Evidensbaserad%2520omv%25C3%25A5rdnad%2520m%2520mall.pdf?forcedownload=1
https://elearn20.miun.se/moodle/pluginfile.php/296102/mod_folder/content/0/Material%2520till%2520artikelgranskning/Carlsson%2520%2520Eiman%252C%2520Evidensbaserad%2520omv%25C3%25A5rdnad%2520m%2520mall.pdf?forcedownload=1
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relevant resultat. En punkt korrigerades i bedömningsmallen där frågan endast gällde: 

”patienter med lungcancer”. Detta korrigerades genom att punkten togs bort och att 

poängnivån på totalpoängen minskades. Vald bedömningsmall kontrollerar abstrakt, syfte, 

metod, resultat, diskussion och slutsatser. Olika områden ger olika mycket poäng som till 

slut räknas om till procent, vilket delar upp artiklarna i olika kvalitetsgrader. I denna 

litteraturöversikt ansågs att kvalitetsgrad ett och två motsvarande åttio procent respektive 

sjuttio procent var tillräckligt högt för att uppfylla vetenskaplig kvalitet. Dessa artiklar 

inkluderades i denna studie och bildade ett resultat. Artiklar med mindre än sjuttio procent 

exkluderades. Detta gjordes för att öka trovärdigheten i resultatet och därmed belysa syftet 

som litteraturöversikten bygger på.  

 

Analysprocessen 

Både kvalitativa, kvantitativa och mixade vetenskapliga artiklar användes i denna 

litteraturöversikt. Detta för att få fram helheten i hur sjuksköterskan ser på 

överrapportering. Analysprocessen (se figur.1) genomfördes utifrån en induktiv analys 

genom stöd från Friberg (2012b, s. 133–143) där analysen utfördes i flera steg utifrån 

helikopterperspektivet. Första steget innebär att varje artikel lästes igenom flera gånger tills 

en förståelse för sammanhanget uppstod. Andra steget handlar om att identifiera likheter 

respektive skillnader i de vetenskapliga artiklarnas resultat. Tredje steget innebar att göra 

en sammanställning av viktiga nyckelfynd ur resultatet, där väsentliga meningar till denna 

studies syfte lyftes ur och bildar olika teman till resultatet. I Polit och Beck (2012, s. 119) 

betonas vikten av att finna teman, där den huvudsakliga betydelsen av de olika artiklarnas 

resultat bygger en grund för att sammanställa ett nytt resultat som fokuserar på syftet till 

studien.  

 

Efter att artiklarna noggrant och grundligt lästs igenom valdes meningsbärande enheter ut 

ur varje artikel. Meningsbärande enheter innebär ett utdrag ur artiklarnas resultat som 

matchar denna studies syfte. Meningsbärande enheter togs ut efter likheter respektive 

skillnader och sorterades in efter koder. Varje kod fick en beskrivande titel där ämnet inom 

varje område sorterades och samlades i ett och samma ämnesområde. Varje ämnesområde 

skrevs om och skapade en ny helhet som lästes och utifrån det bildades studiens resultat 

med olika teman.  
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Figur 1. Analysprocessens olika steg.  

 

Etiska överväganden 

När studier görs är det viktigt att försäkra sig om att deltagarnas rättigheter skyddas. Det 

finns tre olika etiska förhållningssätt att ta hänsyn till, dessa är baserade på att inte skada, 

respekt för människans värdighet och rättvisa (Polit & Beck 2012, s. 150–152). Under 

arbetets gång har författaren tagit hänsyn till olika etiska överväganden och tagit hänsyn 

till detta vid val av artiklar. Litteraturöversikten har ett tydligt etiskt övervägande där 

deltagarna i de vetenskapliga artiklarna deltagit frivilligt, fått skriftlig/ muntlig information 

om studien samt att det gavs möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

 

Resultat  

Resultatet innehåller totalt tolv artiklar varav fem kvalitativa-, fyra kvantitativa- och tre 

mixade studier. Ytterligare beskrivning av inkluderade artiklar redovisas i bilaga 2. 

Resultatet i denna litteraturöversikt redovisas under fyra teman, se figur 2.  

 

 

Figur 2. Resultatöversikt. 
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Sjuksköterskans överrapportering  

Den mest förekommande överrapporteringsmetoden var den muntliga och den användes 

på medicinavdelningar, kirurgavdelningar, psykiatriavdelningar, pediatrikavdelningar, 

allmänna vårdavdelningar samt inom akut- och intensivvård. (Birmingham, Buffum, 

Blegen & Lyndon, 2015; Kim E, Ko & Kim S, 2016; McCloughen, O´Brien, Gillies & 

McSherry, 2008; O´Connell, Macdonald & Kelly, 2008). Sjuttiotvå procent (N=507) av 

sjuksköterskorna på allmänna vårdavdelningar i Korea indikerade att den nuvarande 

muntliga överrapporteringsformen inte behövde bytas ut (Kim et al., 2016) Den sågs som 

positiv då de gavs möjlighet att ställa frågor till den sjuksköterska som skulle avsluta sitt 

pass, det stärkte också tron på att den information som gavs var korrekt (Birmingham et 

al., 2015). På en pediatrisk vårdavdelning så skedde rapporteringen endast mellan 

sjuksköterskorna utan annan vårdpersonal (Murray, McGrath & Fallon Smith, 2013). I en 

annan studie utförd på olika psykiatriska vårdavdelningar framkom skillnader i vilka som 

deltog. Ibland deltog majoriteten av sjuksköterskorna som avslutade sitt pass och andra 

gånger var det endast den som gav rapporten och den inkommande vårdpersonalen som 

deltog (McCloughen et al., 2008).   

Ibland användes även inspelad överrapportering (Birmingham et al., 2015; Carroll, 

Williams & Gallivan, 2012). Denna metod användes främst vid skiftbyte under kvällen eller 

när vårdpersonalen var sena (Birmingham et al., 2015). På tre pediatriska vårdavdelningar 

ansåg sjuksköterskorna att de inspelade rapporteringarna saknade ett strukturerat 

innehåll. De kunde även variera mycket i presentationsstil, vara oregelbundna och 

otillräckligt sammanfattade. Detta kunde leda till att viktig information glömdes bort 

(Sabet Sarvestani, Moattari, Nikbakht Nasrabadi, Momennasab & Yektatalab, 2015).  

Det vanligaste var att det var den sjuksköterska som bar ansvaret under föregående pass 

som överrapporterade patienterna till inkommande vårdpersonal (Brown & Sims, 2014; 

McCloughen et al., 2008; O´Connell et al., 2008). Den som avslutade sitt pass kunde 

rapportera till så många som tre till fyra sjuksköterskor (Birmingham et al., 2015). Tiden för 

hur länge en rapportering varade varierade från några minuter och upp till trettio minuter. 

När samtliga patienter togs upp tog det längre tid (McCloughen et al., 2008). Det mest 

förekommande var att de varade i cirka trettio minuter (Birmingham et al., 2015; Brown & 
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Sims, 2014; O´Connell et al., 2008). I vissa fall kunde de vara i upp till fyrtio minuter 

(Brown & Sims, 2014; E Kim et al., 2016; Sabet Sarvestani et al., 2015).   

Femtio procent av sjuksköterskorna (N=10) uttryckte att kvaliteten på rapporten kunde 

variera beroende på vilken det var som överrapporterade (Welsh et al., 2010). ”Some nurses 

you can trust; the information they deliver is always comprehensive, so you will not need to 

continue searching for additional information about the patient; but some nurses can´t be 

trusted….” (Drach-Zahavy, Goldblatt & Maizel, 2015 s. 596). Den sjuksköterska som 

avslutade sitt pass brukade först kontrollera om den som skulle avlösa kände till 

patienterna sedan innan eller inte. När två sjuksköterskor ansvarade för samma patienter 

under en längre tid fokuserade de istället på nyckelprioriteringar då medicinsk historik 

redan tagits upp och var känt hos båda. När de redan kände till patienterna blev 

rapporteringarna mycket kortare (Carroll et al., 2012). På två medicinkirurgiska 

vårdavdelningarna visade det sig att när vårdpersonalen respekterade och litade på 

varandra blev det en bättre dialog om patienterna och de delade med sig av sina 

kunskaper om patienterna för att tillsammans lösa problem (Birmingham et al., 2015). 

Sextiofyra procent (N=176) av sjuksköterskorna uttryckte att de hade en möjlighet att 

kontrollera uppgifter med sina arbetskollegor (O´Connell et al., 2008). Samtliga på de 

psykiatriska vårdavdelningarna uttryckte att överrapporteringen hjälpte dem att planera 

för sitt kommande arbetspass (McCloughen et al., 2008). De rapporteringar som skedde 

under morgonen var de mest effektiva, det var då den senaste informationen kom fram 

(Brown & Sims, 2014). 

Överrapporteringen kunde se ut på olika sätt beroende på hur de hade lärt sig att göra 

under utbildningen. Den sjuksköterska som avslutade sitt pass pratade med den som 

skulle avlösa och förmedlade information angående patienterna utifrån sitt minne eller 

sina personliga anteckningar. Vid slutet brukade de fråga om det var något som var oklart 

eller om det fanns några frågor. Det visade sig att en bra rapportering var associerad till att 

färre frågor ställdes (Carroll et al., 2012).  

Information vid överrapportering 

Ett problem som nämns var att för lite information förmedlades vid rapportering av 

patienter (Drach-Zahavy et al., 2015; O´Connell et al., 2008; Welsh et al., 2010). För lite 

information framkom vid både inspelad och skriftlig rapportering. Vid inspelad var det 
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största problemet att informationen var ofullständig. För lite information vid skriftlig 

rapportering ledde till att sjuksköterskan hoppade över viktiga punkter på checklistan. 

Detta ledde till att de inte fick den information som var nödvändig för att kunna ge 

patientsäker vård, vilket innebar att de fick spendera dyrbar tid till att leta efter 

information eller prata med den sjuksköterska som skulle avsluta sitt pass (Welsh et al., 

2010). Hälften av sjuksköterskorna, (N=10) ansåg att det togs upp för mycket information. 

Det framkom också att överrapporteringarna då blir allt för långa och drar ut på tiden 

(Welsh et al., 2010). Ibland togs onödig och irrelevant information upp om patienterna 

(O´Connell et al., 2008; Welsh et al., 2010).  

 

Det fanns delade meningar kring vad som var relevant information att ta upp (Birmingham 

et al., 2015; Gu, Andersen, Madsen, Itoh & Siemsen, 2012; McCloughen et al., 2008). För en 

del var det viktigt med fullständiga detaljer som täckte all information om patienten 

medan andra bara ville ha relevanta detaljer eller viktiga förändringar (Birmingham et al., 

2015; O´Connell et al., 2008). Vilken information som ansågs borde föras vidare om 

patienten var inte alltid den information som önskades. Majoriteten av sjuksköterskorna 

höll med om att informationen skulle vara strukturerad och att den skulle inkludera 

detaljer om medicinsk diagnos, tidigare sjukhusvistelser samt rekommendationer för 

fortsatt behandling (Drach-Zahavy et al., 2015). Information om atypiska tillstånd, så som 

onormala värden som avvek från det normala var grundläggande (Drach-Zahavy et al., 

2015; Sabet Sarvestani et al., 2015; Welsh et al., 2010). Annat som ansågs vara viktig 

information om patienten var ordinationer, vitala parametrar, nutrition, elimination, 

aktivitet, patientens behov av vård och familjeinformation (McCloughen et al., 2008; Sabet 

Sarvestani et al., 2015; Welsh et al., 2010). Information som var relaterat till förändringar 

hos patienten var också viktigt att ta upp (Drach-Zahavy et al., 2015; McCloughen et al., 

2008). Sjuksköterskorna på två medicinkirurgiska avdelningar uttryckte att vilken 

information de ville ha om patienten berodde på hur väl de kände patienten sedan tidigare 

(Birmingham et al., 2015). Vid fyra avdelningar inom psykiatrin så diskuterades samtliga 

patienter vid varje överrapportering, medan det på andra avdelningar endast diskuterade 

de patienter där det hade skett någon specifik förändring (McCloughen et al., 2008).  
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Genom att viktig information erhölls om patienten vid rapporteringen var det lättare att 

planera sitt arbetspass och se den fulla bilden, vilket också visade sig förbättra 

patientsäkerheten (Birmingham et al., 2015). Sjuksköterskorna ansåg att det gavs tillfälle att 

klargöra information om patienten och att det var lätt att följa med i informationen. Att få 

en överblick av samtliga patienter på avdelningen, att få en möjlighet att kontrollera 

patienternas tillstånd, att verifiera information samt att få den senaste informationen var 

viktigt (O´Connell et al., 2008). Det fanns de som kände att de hade svårt att lita på att vissa 

sjuksköterskor gav rätt information och att det var den viktigaste informationen som 

framkom. ”If it´s normal, you don´t need to mention it. If it´s abnormal, then you should mention 

it. But sometimes people go over the whole physical assessment and it´s just not needed” (Welsh et 

al., 2010 s. 150).  En utmaning var att överlämna väsentlig information för att försäkra sig 

om kontinuiteten av vården (Drach-Zahavy et al., 2015).  

 

Verktyg vid överrapportering  

Att föra anteckningar under överrapporteringen lade en god grund för hur 

sjuksköterskorna skulle planera det kommande arbetspasset vilket var värdefullt 

(Birmingham et al., 2015; Carroll et al., 2012; McCloughen et al., 2008; Welsh et al., 2010). 

Fyrtiofem procent (N=9) av sjuksköterskorna nämnde värdet av anteckningar och att ha tid 

till att kunna föra egna anteckningar.  Detta gjorde det lättare att organisera information, 

det hjälpte dem även att komma ihåg den stora mängd information som delgavs dem 

(Birmingham et al., 2015) ”It´s important for me to have all my notes with me when I am giving 

report. I write everything down on paper, which helps me to organize my thoughts and remind me 

what information needs to be passed along….” (Murray et al., 2013 s.246). En del använde sig 

av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) när de antecknade 

information (Birmingham et al., 2015).  

Att använda sig av checklistor var något flera föredrog (Birmingham et al., 2015; Murray et 

al., 2013; Welsh et al., 2010). En del sjuksköterskor arbetade tillsammans för att göra en 

checklista. När de befann sig vid en överrapportering tillsammans ansåg de att 

användningen av samma checklista hjälpte dem att få en bättre bild av situationen och det 

kommande arbetspasset. Checklistan uppmanade dem att inkludera patientens historik, 

nuvarande status och säkerhetsdetaljer, så som fallrisk och vårdplan. Detta ledde till att de 



 

13 

 

snabbt kunde identifiera information och den som avslutade sitt pass kunde lätt komma 

ihåg nyckelinformation (Birmingham et al., 2015). ”Having a standardized checklist or process 

for clinical handoff would be helpful in ensuring the most important information is shared 

consistently by all nurses during report” (Murray et al., 2013 s. 246). 

Femtiofem procent av sjuksköterskorna (N=11) nämnde att en effektiv rapportering där de 

först fick tillgång till den elektroniska datajournalen för att verifiera information hjälpte 

dem att planera inför kommande arbetspass. Det blev då lättare att identifiera vilka 

patienter som behövde extra uppmärksamhet och hjälp. Möjligheten att planera hjälpte 

dem att känna sig väl förberedda för sitt arbetspass. Det gav dem också mer tid till att 

interagera med patienten (Welsh et al., 2010).   

Processen där de fick ställa frågor och fick svar var det som hjälpte mest i hur de skulle 

genomföra en god rapportering och hjälpte dem i det dagliga arbetet (Birmingham et al., 

2015; McCloughen et al., 2008). De sjuksköterskor som avslutade sitt pass uppskattade att 

frågor ställdes till dem då detta gjorde att de mindes detaljer (Welsh et al., 2010).  

 

Hinder vid överrapportering 

Oförmågan eller den begränsade möjligheten att kunna ställa frågor till den som skulle 

avsluta sitt pass nämndes hos trettiofem procent av sjuksköterskorna (N=7) som en 

nackdel. För den som skulle avlösa var det viktigt att kunna ställa frågor för att klargöra 

den information som gavs. Vid inspelade rapportering fanns ingen möjlighet alls till att 

ställa frågor eller få dem besvarade vilket sågs som ett problem (Birmingham et al., 2015).  

Avbrott och att det tog alldeles för lång tid nämndes som ett problem hos större delen av 

sjuksköterskorna (Birmingham et al., 2015; Brown & Sims, 2014; Drach-Zahavy et al., 2015; 

Gu et al., 2012; Kim et al., 2016; Meiβner et al., 2007; Murray et al., 2013; O´Connell et al., 

2008; Sabet Sarvestani et al., 2015; Welsh et al., 2010). Överrapporteringen beskrevs som ett 

kaotiskt avsnitt där sjuksköterskor, familjer, konversationer, någon som för vidare 

information, några som lyssnar, några som inte lyssnar och några som lämnar rummet 

(Drach-Zahavy et al., 2015).  Av de ställen där rapporteringen skedde så var det 

sjuksköterskornas expedition som hade flest avbrott (Birmingham et al., 2015), och inte var 

en bra plats att rapportera på då det ofta var mycket personal där och litet utrymme. Det 

visade sig också att patienterna ibland kunde höra vad som sades vilket sågs som ett 
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problem (McCloughen et al., 2008). Det var även ett återkommande problem hos 

nattsjuksköterskorna då de inte hade någon överlappningstid. Medan de fick rapport 

kunde de behöva hjälpa en patient eller att de behövde svara i telefonen om det ringde på 

avdelningen. De som arbetade dag och kväll kunde också störas på grund av att en patient 

behövde hjälp eller att någon annan vårdpersonal kunde komma och avbryta genom att 

begära något eller ställa frågor (Welsh et al., 2010). Det kunde också vara patienter eller 

besökare som orsakade avbrott i rapporteringen eller att telefonen ringde (Brown & Sims, 

2014; Murray et al., 2013; O´Connell et al., 2008). ”There are frequent interruptions during 

report…if call lights are running, we have to answer them…if the phone rings, we have to answer 

it…if visitors come to the desk, we have to go talk to them” (Welsh et al., 2010 s. 151).  

Brist på tid vid överrapporteringen var också något som uttrycktes som ett problem 

(McCloughen et al., 2008; Meiβner et al., 2007; Sabet Sarvestani et al., 2015). Trånga 

utrymmen och otillräckligt med sittplatser nämndes också (Meiβner et al., 2007; Sabet 

Sarvestani et al., 2015). Missad eller ofullständig information samt upprepningar och icke 

relevant information var ett återkommande problem (Drach-Zahavy et al., 2015; Kim et al., 

2016; O´Connell et al., 2008). Meiβner et al. (2007) utförde en studie i tio olika europeiska 

länder, Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike, England, Italien, Norge, Nederländerna, 

Polen och Slovakien. Andelen sjuksköterskor som inte var nöjda med rapporteringarna vid 

skiftbyte varierade betydligt bland länderna. Missnöjet var lägst i England, Polen och 

Slovakien. I dessa länder var det färre än en av fyra sjuksköterskor som uttryckte missnöje. 

Det land där störst missnöje fanns var i Frankrike, missnöje var även vanligt i Italien och 

Tyskland.  

Ibland kunde rapporteringarna bli försenade när den som skulle avlösa ankom sent till 

arbetet eller när den som skulle avsluta sitt pass var uppe i vård av patient (Birmingham et 

al., 2015). Det ansågs påfrestande när en del hade bråttom hem och att det då hände att viss 

information utelämnades angående patienterna (Carroll et al., 2012; McCloughen et al., 

2008). Stressiga överrapporteringar var ett återkommande problem (McCloughen et al., 

2008; O´Connell et al., 2008; Sabet Sarvestani et al., 2015). Den vårdpersonal som skulle gå 

hem påskyndade ofta rapporteringen och det upplevdes stressigt (McCloughen et al., 

2008).   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Vid databassökningarna användes sökord i flera olika kombinationer för att finna artiklar 

som svarade på litteraturöversiktens syfte. En variation av sökordet överrapportering kan 

ses i arbetet då det kan översättas olika. För att täcka sjuksköterskans perspektiv användes 

även där olika variationer, samt så användes nyckelord från redan funna artiklar för att 

finna fler relevanta artiklar till arbetet. Att sökorden användes i olika variationer kan ses 

som en svaghet men gjordes för att utöka kvantiteten av vetenskapliga artiklar som 

svarade på litteraturöversiktens syfte. Vid sökningarna påträffades vissa av artiklarna vid 

flera av sökningarna vilket kan ses som en styrka då det visar på att sökorden stämde bra 

överens med litteraturöversiktens syfte.  

 

För att få den senaste forskningen inom valt ämnesområde begränsades sökningarna till att 

artiklarna inte skulle vara äldre än tio år. Detta är en styrka i arbetet och gör att resultatet 

kan överföras till dagens hälso- och sjukvård. Då begränsningen att endast inkludera 

artiklar på engelska har inga artiklar från Sverige inkluderats i litteraturöversikten. Detta 

hade varit önskvärt för att göra resultatet mer presentabelt för den svenska hälso- och 

sjukvården. De artiklar som inkluderades i resultatet är genomförda i olika länder och på 

olika vårdavdelningar. Detta inkluderar i större utsträckning sjuksköterskors perspektiv på 

överrapportering och stärker därmed litteraturöversiktens resultat.  

 

Vid granskning av artiklar korrigerades ett av styckena i Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Stycket som tog upp lungcancer togs bort och slutpoängen räknades om. 

Detta kan ses som en styrka i arbetet. Något som hade kunnat göras annorlunda är att ha 

kvar detta stycke men att författaren istället ersatt det med ”sjuksköterskans perspektiv på 

överrapportering”, detta hade eventuellt kunnat ge en differens i slutpoängen bland de 

inkluderade artiklarna.  

 

Genom att ta med både kvalitativa, kvantitativa och mixade studier gav en god översikt 

inom det valda ämnesområdet och ses som en styrka i arbetet. Analysarbetet har 

genomförts strukturerat där samtliga vetenskapliga artiklar granskats noga när likheter 

och skillnader identifierades, detta har gjort att bildandet av teman och koder kunde göras 
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tidigt då artiklarna i stor grad belyste samma syfte vilket kan ses som en styrka i arbetet. 

Samtliga artiklar analyserades i sin helhet där inga personliga tolkningar gjordes vilket 

också ses som en styrka. Genom att litteraturöversikten genomförts av enskild författare 

har möjligheten till att diskutera under arbetets gång inte kunnat göras, vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att studera sjuksköterskans perspektiv på 

överrapportering vid olika vårdavdelningar inom hälso- och sjukvård. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna föredrog den muntliga överrapporteringsformen. De ansåg att den 

muntliga överrapporteringen var bra för att det gav dem möjlighet att ställa frågor, det 

visade sig även att det stärkte tron på att den information som gavs var korrekt. Det 

framkom även i resultatet att kvaliteten på rapporten kunde variera beroende på vilken 

sjuksköterska det var som överrapporterade. Även Johnson, Carta och Throndson (2015) 

nämner att de flesta sjuksköterskorna föredrog den muntliga överrapporteringsformen. 

Detta på grund av att det gavs möjlighet till att ställa frågor och att det gav dem direkt 

återkoppling. De beskriver även att kvaliteten på överrapporteringen kunde variera 

beroende på vilken erfarenhet den sjuksköterska som överrapporterade besatt. Detta stärks 

även av Scovell (2010) som också nämner att kvaliteten på överrapportering kan variera 

beroende på vilken erfarenhet sjuksköterskan har.  

 

Resultatet visar även att det fanns de vårdavdelningar där sjuksköterskorna använde sig av 

inspelad överrapportering. Den inspelade överrapporteringen saknade ett strukturerat 

innehåll och var otillräcklig enligt sjuksköterskorna. De nämnde också att det var vanligt 

att viktig information glömdes bort angående patienterna då de använde sig av denna 

överrapportering. Scovell (2010) menar att det finns en inledande oro hos sjuksköterskorna 

över kvaliteten på innehållet vid inspelad överrapportering. Eventuella frågor som kunde 

komma att uppstå hos sjuksköterskorna förblev obesvarade, vilket sågs som negativt. 

Enligt O´Connell och Penney (2001) nämner sjuksköterskorna att informationen vid 

inspelade överrapporteringen kunde vara inaktuell, att det var svårt att förtydliga 

information samt att viss information inte fördes vidare.  
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I litteraturöversikten framkommer det att både för lite och för mycket information kunde 

tas upp vid överrapportering enligt sjuksköterskorna. Det var vanligt att 

överrapporteringarna drog ut på tiden samt att onödig och irrelevant information togs upp 

angående patienterna. O´Connell och Penny (2001) nämner att muntliga 

överrapporteringar ofta är långa och tidskrävande samt att de vanligtvis innehåller osaklig 

patientinformation. Sjuksköterskorna antydde att för lite information kunde påverka 

patientsäkerheten. Detta stärks av Johnson, Carta och Throndson (2015) som även dem 

nämner att för lite information kan påverka patientsäkerheten samt att det kan skapa 

förvirring, försena utskrivningar och hindra kontinuiteten. Enligt HSL (SFS 1982:763) ska 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har detta i åtanke vid överlämnandet av information så att 

patientsäkerheten inte äventyras. Vilken information som var viktig att ta upp vid 

överrapportering skilde sig bland sjuksköterskorna i resultatet. En del ville ha fullständiga 

detaljer som täckte all information om patienterna medan andra bara ville ha relevanta 

detaljer eller viktiga förändringar. Ett återkommande problem vid överrapportering som 

O´Connell och Penny (2001) beskriver var vilken information som bör tas upp, där finns 

delade meningar bland sjuksköterskorna. En del använde tiden till att redogöra för vilka 

insatser de utfört under arbetspasset. Denna typ av information hade liten relevans hos 

andra sjuksköterskor som istället ansåg att information om patientens framsteg och 

framtida vård var viktigare att ta upp. Scovell (2010) nämner att innehållet av information 

vid överrapportering kan variera betydligt mellan olika vårdavdelningar.  

 

I resultatet framkom det att överrapporteringen kunde variera beroende på hur 

sjuksköterskorna hade lärt sig under sin utbildning. Scovell (2010) tar upp att förmågan att 

utföra överrapportering är något som inte lärs ut under sjuksköterskornas utbildning utan 

att det är något de lär sig ute på avdelningarna. Detta skulle kunna förklara den stora 

variation som råder mellan sjuksköterskors överrapportering. När vårdpersonalen 

respekterade och litade på varandra uppstod en bättre dialog. Det fanns dock de som hade 

svårt att lita på att korrekt information gavs. Wallin och Thor (2008) understryker vikten av 

att informationen som förs vidare måste vara korrekt för att sjuksköterskorna ska kunna 

skapa en gemensam förståelse om patienterna. Antonovskys komponent begriplighet 

(1991, s. 39) beskriver att när individer får ta del av information som är strukturerad, 

tydlig, sammanhängande och ordnad uppnås en bättre förståelse, det är därför viktigt att 
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sjuksköterskan har det i åtanke vid överlämnande av information. Vidare beskrivs 

överrapportering som en viktig del då det ges tillfälle för sjuksköterskan att klargöra 

information om patienten. Att få en överblick av samtliga patienter på avdelningen, samt 

att de gavs möjlighet till att kontrollera patientens tillstånd och verifiera information. 

Sjuksköterskor i Solomons (2014) studie uttryckte en positiv attityd till överrapportering 

och uppskattade tiden som var avsatt för detta och såg det som ett viktigt verktyg i sitt 

arbete. Det gav sjuksköterskorna möjlighet att planera, organisera och hantera sitt 

arbetspass. Hur väl sjuksköterskorna ansåg att överrapporteringen tycktes fungera 

varierade. Detta kan även ses i denna litteraturöversikts resultat då det varierade i andelen 

sjuksköterskor som inte var nöjda med rapporteringen.   

 

Det var vanligt att sjuksköterskorna använde sig av olika verktyg för att lättare komma 

ihåg den information som delgavs dem vid överrapportering. Något som var 

återkommande hos flertalet sjuksköterskor i resultatet var att föra egna anteckningar, detta 

hjälpte dem att planera i det kommande arbetet. Andra nämnde även vikten av att 

använda checklistor, dessa gav en bra bild över vad som skulle göras. SBAR (Situation, 

Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) användes också. Att använda sig av olika 

verktyg gjorde det lättare för sjuksköterskan att identifiera vilka patienter som behövde 

extra hjälp och uppmärksamhet vilket även resulterade i att de kände sig väl förberedda 

inför sitt kommande arbetspass. Genom att föra anteckningar och använda sig av egna 

checklistor kan sjuksköterskan självständigt planera sitt arbetspass. Antonovsky (1991, s. 

141) menar att individer som har möjlighet att välja arbetsordning, uppgifter samt 

arbetstakt troligen känner mer meningsfullhet. Att sjuksköterskan har inflytande över vilka 

arbetsuppgifter som utförs kommer få hen att vilja investera mer energi i det. Halm (2013) 

tar också upp att det var vanligt att sjuksköterskorna använde sig av anteckningar, 

checklistor och SBAR. Verktygen hjälpte sjuksköterskorna att organisera den stora mängd 

information som delgavs dem. Även Staggers & Mowinski Jennings (2009) tar upp att det 

var vanligt att sjuksköterskor använde sig av olika verktyg för att underlätta vid 

överrapportering. Vidare beskriver Halm (2013) vikten av att kunna ställa frågor för att 

kunna bekräfta att informationen som getts förståtts korrekt. Detta var även något 

sjuksköterskorna i litteraturöversikten nämnde som viktigt. Möjligheten att kunna ställa 
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frågor och att få svar hjälpte dem i sitt dagliga arbete och försäkrade dem om att 

informationen som getts stämde.  

 

Hinder vid överrapportering var ett återkommande problem hos sjuksköterskorna i 

litteraturöversikten. Det vanligaste var avbrott och att de tog alldeles för lång tid, även 

brist på tid vid överrapportering togs upp. Det var vanligt att vårdpersonal som var ute på 

avdelningen avbröt för att ställa frågor eller att de begärde något. Staggers & Mowinski 

Jennings (2009) nämner att speciellt muntliga överrapporteringar sällan slutförs utan 

avbrott. Vidare beskriver även dem att det var vanligt att annan vårdpersonal orsakade 

avbrott. Johnson, Carta & Throndson (2015) beskriver att sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter när det fanns begränsat med tid för överrapportering. Resultatet visade även 

att sjuksköterskorna upplevde överrapporteringarna som stressiga. Det var vanligt att den 

vårdpersonal som skulle gå hem påskyndade rapporten vilket var påfrestande. 

Antonovskys komponent hanterbarhet (1991, s. 40) beskriver individens förmåga att 

hantera det som sker och menar att för att kunna göra det så krävs resurser.  Då 

sjuksköterskan kan ställas inför stressiga situationer dagligen finns ett behov av att kunna 

hantera svåra situationer som kan komma att uppstå.  

Slutsats 

Litteraturöversikten har genom att studera sjuksköterskans perspektiv på överrapportering 

kommit fram till att det råder en del brister inom området. Den muntliga 

överrapporteringen tycks vara den som sjuksköterskorna föredrar trots att de nämner en 

del svårigheter. För sjuksköterskor inom dagens hälso- och sjukvård är det viktigt att de får 

ta del av korrekt information om patienterna som ska vårdas för att en god patientsäkerhet 

ska uppnås. Bättre rutiner för hur överrapportering ska gå till borde införas för att förbättra 

de rådande problem som framkom. Även sjuksköterskeutbildningen bör utvecklas och 

införa mer undervisning kring överrapportering för att på sikt minska de problem som 

enligt sjuksköterskorna förekommer vid olika överrapporteringsformer. Ytterligare 

forskning inom området borde genomföras för att undersöka hur överrapportering kan 

förbättras för att det ska bli så bra som möjligt för både sjuksköterska och patient.   
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Bilaga 1. Granskningsmall  
Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
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Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med     

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
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Frågeställning besvarad Nej Ja   
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Tolkning av resultatet     
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Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av     

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
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(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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Bilaga 2. Översikt av resultat artiklar  

 

Författare 

Land 

Årtal 

Syfte Metod Deltagare Analysmetod Huvudresultat i förhållande 

till studiens syfte 

Kvalitet 

Birmingham, 

P., Buffum, 

M-D., 

Blegen, M-

A., & 

Lyndon, A. 

USA 

2015 

Att identifiera de processer 

som främjar och hindrar 

patientsäkerheten vid 

skiftbyte och under 

överrapportering genom att 

undersöka sjuksköterskors 

perspektiv som 

rutinmässigt deltar vid 

överrapportering.  

 

Kvalitativ. 

Grounded theory. 

21 sjuksköterskor. Konstant 

jämförelse, 

Clarke, Glaser & 

Strauss, öppen 

kodning.  

Viktigt för sjuksköterskorna att 

föra anteckningar, underlättade 

för dem att organisera 

information. 

Både muntlig och inspelad 

överrapportering användes.  

Sjuksköterskorna använde sig av 

checklistor.  

Att kunna ställa frågor var 

värdefullt för sjuksköterskorna.   

Grad 1 

Brown, J & 

Sims, S. 

Australien 

2014  

Att förstå sjuksköterskors 

överrapportering utifrån 

sjuksköterskornas 

perspektiv. Särskilt 

kvaliteten på 

informationsutbyte, 

samverkan och stöd som 

sker under 

överrapporteringen och 

effektiviteten som finns och 

kan vinnas vid 

överrapportering vid en 

neonatalavdelning 

undersöktes. 

Mixad metod. 

Deskriptiv studie.  

  

 

22 sjuksköterskor. Deskriptiv 

statistik, Likert 

skala, 

Innehållsanalys.  

Den sjuksköterska som bar 

ansvaret under skiftet var den som 

överrapporterade.  

Sjuksköterskorna ansåg att 

överrapporteringarna var alldeles 

för långa.  

Överrapporteringen som skedde 

på morgonen var den mest 

effektiva. Avbrott vid 

överrapporteringen var ett 

återkommande problem.  

Grad 1 



 

 

Carroll, J-S., 

Williams, M., 

& Gallivan, 

T-M. 

USA 

2012 

Att undersöka och beskriva 

grundläggande beteende 

vid överrapportering 

mellan sjuksköterskor.  

Mixad metod.  63 sjuksköterskor.  Kontrollgrupp, 

Individuella 

intervjuer, 

frågeformulär, 

kodning. 

Överrapporteringen varierade 

beroende på hur sjuksköterskorna 

lärt sig under sin utbildning. En 

bra överrapportering var 

associerad till att färre frågor 

ställdes. Överrapporteringen blev 

kortare om sjuksköterskan redan 

kände patienten.   

Grad 1 

Drach-

Zahavy, A., 

Goldblatt, 

H., & Maizel, 

A. 

Israel 

2015 

Att förstå hur 

sjuksköterskor hanterar 

överrapportering vid 

skiftbyte och att identifiera 

arbetsstrategier för de 

anställda för att 

upprätthålla patienters 

säkerhet. 

  

Kvalitativ.  18 sjuksköterskor 

intervjuades.   

Innehållsanalys, 

semistrukturera

de intervjuer.   

Informationen vid 

överrapportering skulle vara 

strukturerad och detaljerad. 

Sjuksköterskorna föredrog 

information relaterat till 

förändringar hos patientens 

medicinska tillstånd. Avbrott vid 

överrapportering var ett 

återkommande problem.  

Grad 1 

Gu, X., Boje 

Andersen, 

H., Dyrlov 

Madsen, M., 

Itoh, K., & D. 

Siemsen, I-

M. 

Japan 

2012 

Att analysera 

sjuksköterskors syn på 

kvalitet och säkerhet vid 

överrapportering  

 

Kvantitativ. 1462 sjuksköterskor 

svarade på ett 

frågeformulär.   

Frågeformulär, 

Likert skala. 

Kruskal- Wallis 

test. Wilcoxon 

test. PASW 

statistik v.18.  

Samtliga överrapporteringar lade 

stor vikt på att uppmärksamma 

patientens säkerhet. Störningar 

påverkade överrapporteringarna. 

Det fanns delade meningar kring 

vad som var relevant information 

att ta upp under 

överrapporteringarna.   

Grad 1 



 

 

Eun, M-K., Ji, 

W-K., & 

Seonho, K. 

Korea 

2016 

Att identifiera 

uppfattningar om 

sjuksköterskors 

överrapportering i Korea.  

Kvantitativ.  

Deskriptiv.  

Tvärsnittsstudie. 

1206 

sjuksköterskor. 

Frågeformulär, 

SPSS version 

18.0 Windows, t-

test, x-test.  

Större delen av sjuksköterskorna 

indikerade på att den nuvarande 

överrapporteringsformen inte 

behövde bytas ut. Det vanligaste 

problemet som sjuksköterskorna 

tog upp var störningar vid 

överrapportering och att de tog för 

lång tid. 

Grad 1 

 

McCloughen, 

A., O´Brien, 

L., Gillies, D., 

& McSherry, 

C.  

Australien 

2008 

Att undersöka 

föreställningar om muntlig 

överrapportering bland 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin 

Kvalitativ.  59 sjuksköterskor Semistrukturera

de intervjuer, 

innehållsanalys. 

Vilken typ av information och hur 

mycket information som gavs 

varierade. Överrapporteringen 

lade en god grund för hur 

sjuksköterskan skulle planera det 

kommande arbetspasset. 

Sjuksköterskorna ansåg att 

överrapporteringen förbättrades 

när den inkommande personalen 

ställde frågor. 

Grad 2 

Meiβner, A., 

Hasselhorn, 

H-M., 

Estryn-

Behar, M., 

Nezet, O., 

Pokorski, J., 

& Gould, D. 

Europa 

2007 

Att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar kring 

överrapportering vid 

skiftbyte och de möjliga 

orsakerna till rapporterade 

missnöjen i tio europeiska 

länder.  

 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

 

22 902 

sjuksköterskor. 

Frågeformulär, 

5-point rating 

scale, SPSS 11•0, 

chi-squared test.    

Sjuksköterskor som inte var nöjda 

med överrapporteringarna vid 

skiftbyte varierade betydligt 

mellan de tio länderna. Det land 

där störst missnöje fanns var i 

Frankrike. Vanligaste orsaken till 

missnöje vid överrapporteringar 

var för mycket störningar. I 

länderna Frankrike, Polen och 

Slovakien var den största orsaken 

till missnöje brist på tid vid 

överrapporteringen. 

 

Grad 1 



 

 

Murray, J-S., 

McGrath, J., 

& Fallon 

Smith, M. 

USA 

2013 

 

 

Att undersöka pediatriska 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

föreställningar om 

processen vid 

överrapportering, vilka 

som är involverade, vilka 

variationer som finns samt 

vilka svårigheter som finns 

vid överrapportering.  

Kvalitativ.  

Deskriptiv.  

8 sjuksköterskor.  Fokusgrupper, 

semistrukturera

de intervjuer, 

innehållsanalys, 

kodning, 

tolkande analys 

(Graneheim & 

Lundman, 2004), 

checklistor.  

Enligt samtliga sjuksköterskor så 

skedde överrapporteringen mellan 

sjuksköterska till sjuksköterska 

utan andra medlemmar från 

sjukvårdsteamet. Svårigheter som 

framkom vid överrapportering var 

avbrott. Varje deltagare nämnde 

att det blev svårare att 

överrapportera om de inte 

använde sig av en checklista. 

Grad 2 

O´Connell, 

B., 

Macdonald, 

K., & Kelly, 

C. 

Australien 

2008 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

överrapportering och att 

fastställa styrkor och 

begränsningar i 

överrapporteringsprocesse

n.  

Mixad metod. 176 sjuksköterskor.  Likert-skala, 

öppna och 

slutna frågor, 

Mann-Whitney 

U-test, 

Spcarman´s rho, 

SPSS version 

14.0.  

Sjuksköterskorna gavs tillfälle att 

klargöra information om patienten 

vid överrapportering, var lätt att 

följa med i informationen under 

överrapportering. 

Överrapporteringen tog för lång 

tid och störningar var vanligt.  

Grad 2 

Sabet 

Sarvestani, 

R., Moattari, 

M., Nikbakht 

Nasrabadi, 

A., 

Momennasa

b, M., & 

Yektatalab, S. 

Iran 

2015 

Att utforska utmaningarna 

av sjuksköterskors 

överrapporteringsprocess 

vid skiftbyte på sjukhus.  

Kvantitativ.  

Deskriptiv. 

Tre pediatriska 

avdelningar. 130 

överrapporteringar 

analyserades, 9 

sjuksköterskor 

intervjuades.  

Innehållsanalys, 

semistrukturera

de intervjuer, 

kodning, 

MAXqda2 

programvara 

användes för 

dataanalyser.  

De inspelade 

överrapporteringarna hade inte ett 

strukturerat innehåll enlig 

sjuksköterskorna. Resultatet visar 

att sjuksköterskornas 

överrapporteringar inte var 

patientcentrerade. Brister när det 

kom till överrapporteringen var, 

brist på tid och för många 

störningar.  

Grad 1 



 

 

Welsh, C-A., 

Flanagan, E-

M., & 

Ebright, P. 

USA 

2010 

Att undersöka både 

inspelad och skriftlig 

överrapportering hos 

sjuksköterskor för att 

identifiera specifika 

faktorer som begränsar och 

underlättar vid 

överrapportering.  

Kvalitativ. 

Deskriptiv. 

Pilotstudie.  

Grounded theory.  

20 sjuksköterskor.  Intervjuer, 

kodning.  

Sjuksköterskan fick inte den 

information som var nödvändig 

för att kunna ge patientsäker vård. 

För lite information framkom vid 

både inspelad och skriftlig 

rapport. Avbrott var ett 

återkommande problem. 

Sjuksköterskorna nämnde att det 

underlättade om de hade tillgång 

till en checklista. 

Grad 1 

 

 


