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Abstrakt 
Bakgrund: Bristande kommunikation i samband med överrapportering från 
ambulanssjukvård till akutmottagning kan leda till att patientsäkerheten brister. Därför är 
det viktigt att kartlägga de faktorer som påverkar överrapporteringen från 
ambulanssjuksköterskan till akutmottagningens personal. Syfte: Att beskriva faktorer som 
ambulanssjuksköterskor upplevde påverkade överrapporteringen till akutmottagningen 
analyserat utifrån Berlo’s kommunikationsmodell (1960). Metod: En kvalitativ deduktiv 
innehållsanalys med nio enskilda semistrukturerade intervjuer genomfördes. Resultat: Alla 
faktorer utifrån Berlo’s kommunikationsmodell var viktiga för överrapporteringen. Arbetet 
kom fram till att faktorer som underlättade överrapporteringen var erfarenhet och kunskap. 
Avbrott i samband med överrapportering visade sig vara en negativ faktor. Patientens 
medverkan vid överrapportering underlättade för ambulanssjuksköterskan, men försvårade 
för akutmottagningens personal att fokusera på överrapporteringen. Slutsats: Arbetets 
faktorer skulle kunna användas till att förbättra överrapporteringen och med detta öka 
patientsäkerheten. Samverkansträffar skulle kunna leda till att kommunikationen och 
förståelsen mellan klinikerna förbättras. Vidare forskning behövs för att skapa en bättre 
kunskap kring ämnet och därmed kunna utveckla överrapporteringen. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, Ambulanssjuksköterska, Berlo’s kommunikationsmodell, 
Kommunikation, Kvalitativ, Patientsäkerhet, Överrapportering. 
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Abstract 
Background: Lack of communication during the handover of patients from the ambulance to 
the emergency department can result in decreased patient safety. Therefore, it is important to 
identify the different factors that affects the handover between the ambulance and the 
emergency department. Aim: To describe the different factors the ambulance nurse 
experience affects the handover, through Berlo’s model of communication (1960). Method: A 
qualitative deductive content analysis with nine individual semi-structured interviews were 
conducted. Result: All factors in Berlo’s model of communication was important for the 
handover. Factors that made the handover easier were experience and knowledge. 
Interruption during the handover was perceived as negative. Patient participation in the 
handover made it easier for the ambulance nurse, but the emergency personnel could find it 
more difficult to focus on the handover when the patient was present. Conclusion: The 
factors provided by this study could be used to improve the handover and thereby increase 
the patient safety. Interprofessional collaboration could lead to better communication and 
understanding between the clinics. Further research is needed in the subject to develop the 
handover. 

 

Keywords: Ambulance nurse, Berlo’s model of communication, Communication, Emergency 
department, Handover, Patient safety, Qualitative.  
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1 Introduktion 
Den vanligaste orsaken till vårdskador och brister i patientsäkerheten är en bristande 

kommunikation (Socialstyrelsen, 2013). En bristande kommunikation i samband med 

överrapportering kan medföra missförstånd och misstag i vården av patienten (Thomas, 

Sexton & Helmreich, 2003). För den akut sjuka patienten kan tiden till behandling vara helt 

avgörande för patientens överlevnad och därmed är det viktigt att kommunikationen 

genomförs korrekt (Catchpole, Gangi, Blocker, Ley, Blaha, Gewertz & Wiegmann, 2013). En 

central del av ambulanspersonalens arbete är överlämnande till mottagande vårdenhet 

(Carter, Davis, Evans & Cone, 2009). En sjuksköterska med specialistutbildning inom 

prehospital sjukvård behöver en bred kunskap för att kunna anpassa sig och utföra god 

omvårdnad till patienter i varierande situationer och förhållanden (Suserud, 2005). För att 

skapa en helhetssyn på patienten vid överrapportering bör sjuksköterskan besitta en balans 

mellan ett objektivt perspektiv och ett perspektiv som utgår från psykiska, sociala och 

existentiella aspekter (Galvin & Todres, 2009).  

 

2 Bakgrund 
Kommunikationsmodellen som presenteras av Claude Shannon och Warren Weaver (1949) 

har länge varit en modell som dominerat inom fältet kommunikation. Den har legat till 

grund för flera andra modeller som senare framtagits (Popper, 1996, s.30). Den utarbetades 

under andra världskriget i USA för att arbeta fram ett arbetssätt för hur 

kommunikationskanalerna kan användas på det mest effektiva sättet och vad som händer 

med information från att den sänds iväg tills den uppfattas. Modellen lägger fram 

kommunikation som ett linjärt och enkelt förlopp. Den består i helhet av en sändare och en 

mottagare, däremellan olika typer av brus som inverkar på informationen. Bruset kan ses 

som olika signaler som inverkar negativt på informationen och gör det svårare för 

mottagaren att uppfatta den avsedda informationen. Bruset kan även innefatta att 
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mottagaren tänker på något annat eller är ointresserad. Informationskällan väljer ut 

informationen till meddelandet som sänds via sändaren genom kanalen till mottagaren och 

meddelandets destination (Fiske, 1990, s. 6-9). Modellen av Claude Shannon och Warren 

Weaver (1949) ligger till grund för David Berlo’s (1960) Source, Message, Channel, Receiver 

(SMCR) modell för kommunikation. Den bygger likt Shannon och Weaver på en linjär 

kommunikation mellan en sändare och en mottagare. Berlo involverar i sin modell olika 

faktorer som påverkar hur personer kommunicerar med varandra. Dessa faktorer involverar 

hur källan uppfattar information, hur information sänds, hur mottagare tar emot information 

och hur information uppfattas av mottagaren. Denna modell bygger på att sändaren överför 

information på olika sätt beroende på vad sändaren har för kommunikationsfärdigheter, 

attityd, kunskap, samhällssystem och kultur. Samma faktorer påverkar även hur mottagaren 

uppfattar informationen. Informationen kommer att behandlas och sändas på olika sätt som 

påverkar innehållet. Detta involverar informationens innehåll, element, struktur och kod. 

Hur mottagaren tar in information involverar syn, hörsel, känsel och lukt (Popper, 1996, 

s.32). För att anpassa detta till ambulanssjuksköterskans överrapportering till personalen på 

akutmottagningen kommer överrapporteringen att påverkas av kommunikationsfärdigheter, 

attityd, kunskap, samhällssystem och kultur. Informationen som sänds kommer att påverkas 

av dess innehåll, element, behandling, struktur och kod innan den når mottagande personal 

på akutmottagningen. Personalen kommer att inhämta information genom, syn, hörsel, 

känsel och lukt. Hur personalen sedan kommer att uppfatta informationen kommer att 

påverkas av mottagarens kommunikationsfärdigheter, attityd, kunskap, samhällssystem och 

kultur. 

 

För att ambulanspersonalen ska kunna genomföra en överrapportering till 

akutmottagningen bör de genomföra en triage-bedömning av patienten (Wikström, 2012, 

s.25). Triage är ett snabbt sätt att bedöma vilket vårdbehov patienten har (Socialstyrelsen, 

2017). Handläggning enligt triage kan minska väntetider och den totala tiden på 

akutmottagningen samt främja patientsäkerheten (Statens beredning för medicinsk och 
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social utredning [SBU], 2010). Triage kan ske genom flera olika metoder och innan införandet 

av Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) saknades en metod i Sverige 

som involverade vitalparametrar som en norm i beslutsprocessen. RETTS är ett systematiskt 

beslutsstödsystem som utvecklades på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Sverige 2005. 

Systemet bygger på två algoritmer, vitalparametrar och Emergency Symptoms and Signs 

(ESS). Dessa ger tillsammans patienten en slutgiltig prioritet enligt en femgradig 

prioriteringsskala (Widgren & Jourak, 2008). Se figur 1. 

Prioritet Handläggning 
Blå Lägsta prioriteringen, patienten är ej i behov av 

akutsjukvård, hänvisas ofta till primärvården. 
Grön Klassificeras som ej livshotande tillstånd, är ej i behov av 

omedelbar vård. 
Gul Klassificeras som ej livshotande tillstånd, i behov av 

läkarbedömning inom 120 minuter.  
Orange Klassificeras som potentiellt livshotande tillstånd, i behov 

av läkarbedömning inom 20 minuter. 
Röd Klassificeras som livshotande tillstånd, i behov av 

omedelbar läkarbedömning. 
Figur 1. RETTS prioriteringsskala. 

 

Efter att ambulanspersonalen har triage-bedömt patienten sorteras de till rätt klinik och 

överrapportering sker till mottagande sjuksköterska (Wikström, 2012, s.25). För att 

överrapporteringen ska ske på ett strukturerat sätt används kommunikationsverktyget 

situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation (SBAR). Modellen skapades i den 

amerikanska marinen för att på ett snabbt och säkert sätt överföra information. Senare 

överfördes denna modell till hälso- och sjukvården (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2010). Den infördes på grund av en dålig kommunikation mellan sjukvårdspersonal 

vid överrapporteringen av patienter (Woodhall, Vertacnik & McLaughlin, 2008). Denna 

modell är ett hjälpmedel i överrapporteringen för att på ett kortfattat, objektivt och relevant 

sätt överföra information mellan vårdpersonal (Benson, Rippin-Sisler, Jubusch & Keast, 

2007). En effektiv kommunikation är en förutsättning för att upprätthålla en god och 

patientsäker vård (SKL, 2010). Patientsäkerhet syftar till att förebygga skada hos patienten 

relaterat till vårdtillfället. Vårdpersonalen ska förebygga vårdrelaterade skador genom att 
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leda, planera och granska verksamheten för att kunna upprätthålla kraven som hälso- och 

sjukvårdslagen ställer. Hälso- och sjukvårdslagen bygger på att vården ska bedrivas på det 

sätt att den uppfyller kraven på en god och säker vård samt uppfylla patientens behov av 

trygghet under vårdtiden (Patientsäkerhetslagen, SFS 2014:821).  

 

Forskningen kring kommunikation och överrapportering har visat sig vara ett omfattande 

område som involverar många aspekter. Bland annat har forskning undersökt överföringen 

av patienter från en avdelning till en annan och hur överrapporteringen sjuksköterskor 

emellan går till (Cahill, 1998; Chaboyer, McMurray, Johnson, Hardy, Wallis & Sylvia Chu, 

2009; Clemow, 2006; Lally, 1999; Sexton, Chan, Elliott, Stuart, Jayasuriya & Crookes, 2004). 

Det har även genomförts studier för att undersöka överrapporteringen mellan sjuksköterskor 

och läkare vid skiftbyte (Fasset, Hannan, Roberson, Bollipo & Fassett, 2007; Singer & Dean, 

2006). Inom området överföring av patient från ambulanssjukvård till akutmottagning är 

flertalet studier kvalitativa och forskare i Australien har publicerat flertalet studier (Bost, 

Crilly, Patterson & Chaboyer, 2012; Owen, Hemmings & Brown, 2009; Yong, Dent & 

Weiland, 2008; Bost, Crilly, Wallis, Patterson & Chaboyer, 2010; Dawson, King & Grantham, 

2013). Varav två av dessa är litteraturstudier (Bost et al., 2010; Dawson et al., 2013). 

Litteraturstudier finns även från Storbritannien och Kanada (Wood, Crouch, Rowland & 

Pope, 2015; Carter et al., 2009). Forskningen visar bland annat att ambulanspersonal ofta var 

frustrerad över att upprepa information till olika personal på akutmottagningen (Jenkin, 

Abelson-Mitchell & Cooper, 2007; Owen et al., 2009; Thakore & Morrison, 2001; Yong et al., 

2008). Ambulanspersonalen upplevde att det rådde brist på aktivt lyssnande från 

akutmottagningens personal när de gav verbal rapportering, detta berodde på att 

akutmottagningens personal tog sig an andra uppgifter under pågående rapportering (Owen 

et al., 2009; Thakore & Morrison, 2001). Ambulanspersonalen upplevde en brist på 

gemensam förståelse mellan ambulansens- och akutmottagningens personal (Owen et al., 

2009).  
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Författarna har upplevt under arbete på akutmottagningen och ambulanssjukvården att 

överrapportering kan bli ett problem i en stressig miljö. Brister kommunikationen i 

överrapporteringen ökar risken för misstag inom vården och patientsäkerheten kan därför 

påverkas. Endast en studie i ämnet överrapportering mellan ambulanspersonal och 

akutmottagning hittades som är publicerad från Sverige, varav den har som syfte att 

undersöka akutmottagningens personals perspektiv på situationen (Bruce & Suserud, 2005). 

Därför valde författarna att undersöka ambulanssjuksköterskans perspektiv på 

överrapportering till akutmottagning. Detta genom att beskriva faktorer som 

ambulanssjuksköterskan upplevde påverkade överrapporteringen till akutmottagningen. 

Genom att kartlägga dessa faktorer kan överrapporteringen förbättras och därmed öka 

patientsäkerheten. 

 

3 Syfte 
Att beskriva faktorer som ambulanssjuksköterskor upplevde påverkade överrapporteringen 

till akutmottagningen analyserat utifrån Berlo’s kommunikationsmodell (1960). 

 

4 Metod 
 

 Studiedesign 
För att beskriva faktorer som ambulanssjuksköterskan upplevde påverkade 

överrapporteringen till akutmottagningen har författarna valt en kvalitativ design. Målet 

med en kvalitativ forskning är att skapa sig en djupare förståelse av verkligheten och 

människors upplevelser (Polit & Beck, 2008, s.220). Arbetet analyserades utifrån en 

innehållsanalys, som innebär att författarna systematiskt gått igenom materialet för att koda 

meningsenheter till kategorier. Detta för att presentera en samlad bild av materialet och 

skapa en bred beskrivning av ämnet (Elo & Kyngäs, 2008). 
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  Kontext 
I intervjuerna ombads samtliga deltagare att förklara hur överrapporteringen går till av 

patienter bedömd utifrån RETTS-prioriteringssystem blå till röd och hur miljön ser ut där 

överrapporteringen sker av respektive patient. Detta för att ge läsaren en förståelse för 

kontexten i resultatet. Vid patienter bedömda RETTS blå, grön, gul och orange går den 

patientansvarige ur ambulanspersonalen in på akutmottagningen för att överrapportera till 

den patientansvariga sjuksköterskan på medicin/barn eller kirurgi/ortopedi-kliniken. 

Överrapporteringen sker på en plats kallat “hjärtat”, som är en central och öppen miljö i 

mitten av akutmottagningen. Patienter bedömda RETTS röd larmas akutmottagningen av 

ambulanspersonalen innan ankomst, detta för att friställa personal som tar emot patienten. 

Vid medicinska fall tas patienten emot på akutarummet av ett team med en läkare, 

sjuksköterska och undersköterska. Vid kirurgiska/ortopediska trauman tas patienten emot 

på traumarummet av ett team med personal från akutmottagningen, anestesin, 

intensivvårdsavdelningen och röntgen.  

 

 Deltagare och urval  
Nio sjuksköterskor valdes ut genom ett ändamålsenligt urval med inklusionskriterierna 

specialistutbildning inom prehospital sjukvård, arbetat inom ambulanssjukvården minst ett 

år samt utbildad inom RETTS. För att erhålla denna information kontaktades 

utbildningsansvarig på vederbörande station samt enhetscheferna. De utvalda personerna, 

fyra kvinnor och fem män erhöll ett informationsbrev om studiens syfte, se bilaga 2. Vid 

önskat deltagande i studien tog personen kontakt med någon av författarna via e-post, per 

telefon eller muntligt. Ålder på deltagarna var mellan 26–52 år (md=35 år), de hade arbetat 

inom ambulanssjukvården mellan 2–27 år (md= 6 år). Innan deltagarna valdes ut började 

författarna med utforma ett informationsbrev till enhetschefen på respektive station, se 

bilaga 1. Tre stationer i Västernorrland valdes ut, där enhetscheferna blev kontaktade via e-

post. Samtliga enhetschefer gav sitt skriftliga godkännande att genomföra arbetet. 
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  Datainsamling 
I arbetet genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer. Författarna skapade en 

intervjuguide och utförde en provintervju. Detta resulterades i att intervjuguiden 

reviderades och användes sedan i alla nio intervjuer, se bilaga 3. Deltagarna tilläts tala fritt 

kring frågorna där följdfrågor som, “hur menar du nu, kan du utveckla, kan du ge ett 

exempel” kunde förekomma beroende på deltagarnas svar. Följdfrågor menar Polit och Beck 

(2008, s.394) kan resultera i ett bredare innehåll och djup i deltagarens svar. Platsen för 

intervjun skedde i samråd med deltagarna och genomfördes i deras hem eller på deltagarnas 

arbetsplats i ett enskilt rum. De fem första intervjuerna genomfördes av båda författarna. 

Detta för att utvärdera intervjutekniken och intervjuguiden inför kommande intervjuer. 

Därefter utförde författaren intervjuer på varsitt håll. Intervjuerna pågick mellan 20–45 

minuter (median 27 minuter). Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades av båda 

författarna för att skapa en förståelse och lära känna materialet (cf. Danielson, 2012, s.172).   

 

  Bearbetning och analys 
Materialet analyserades med en deduktiv innehållsanalys med en manifest ansats utifrån Elo 

och Kyngäs (2008). Berlo’s (1960) kommunikationsmodell användes som ett raster för det 

sammanställda materialet. Att utgå från en deduktiv innehållsanalys menas att författaren 

vill undersöka en teori i ett nytt sammanhang. Att manifest tolka är att författaren gör en 

textnära tolkning av materialet (Danielson, 2012, s.336). Det insamlade materialet lästes 

igenom av de båda författarna tills de hade skapat sig en förståelse för materialet. Att 

deduktivt analysera utifrån Elo och Kyngäs innehållsanalys (2008) innebär att skapa 

kategorimatriser för att sedan koda materialet till kategorier. Totalt skapades 36 

kategorimatriser, där var och en av de nio intervjuerna kodades i vardera fyra 

kategorimatriser (källa, meddelande, kanal, mottagare), för exempel se bilaga 4. Under varje 

kategorimatris sorterades meningsenheter in i de olika subkategorierna (exempelvis attityd, 

innehåll och kunskap). Indelningen av materialet gjordes av båda författarna för att skapa en 

möjlighet till att diskutera kring val av indelning samt erhålla en gemensam syn på 

materialet. Efter detta sammanställdes de enskilda kategorimatriserna till övergripande 
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kategorimatriser för respektive kategori. Resultatet sammanställdes enligt Berlo´s 

kommunikationsmodell (1960).  

 

  Författarnas förförståelse 
Båda författarna är verksamma inom akutsjukvård. Ena författaren arbetar inom 

ambulanssjukvården och den andra författaren arbetar på en akutmottagning, båda 

verksamma i Västernorrland. Detta har givit författarna en viss förförståelse kring ämnet och 

vetskap kring hur en överrapportering från ambulansen till akutmottagningen går till. 

Författarna hade som utgångspunkt att överrapportering kan vara ett problem. Författarna 

höll sig neutrala under intervjuerna genom att deltagarna läts tala fritt kring ämnet utan 

avbrott.  

 

  Etiskt övervägande 
Enligt Polit och Beck (2008, s.170) ska all forskning rörande människor utgå ifrån tre etiska 

principer. Dessa är att nyttan måste vara större än risken med studien, rättvisa och respekt 

för mänskliga rättigheter. Riskerna med detta arbete ansågs vara minimala som enligt Polit 

och Beck (2008, s.170) är att personen inte utsätts för större risker i studien än ett vardagligt 

liv. En risk som författarna kunde se var att deltagarnas svar skulle kunna gå att härleda 

tillbaka till dem och att deras konfidentiella uppgifter röjdes. Författarna anser att detta är 

särskilt viktigt att beakta när dessa verksamheter samarbetar med varandra. Nyttan med 

studien var att den kan förbättra överrapporteringen och med det öka patientsäkerheten, 

detta anser författarna övervägde riskerna. Enligt Polit och Beck (2008, s. 171) innebär 

rättvisa att deltagaren har rätt att vara anonym och respekt för mänskliga rättigheter innebär 

att de har rätt till frivilligt deltagande och kan när som helst under studiens gång välja att 

dra tillbaka sin medverkan. I detta arbete gav samtliga deltagare ett skriftligt och muntligt 

samtycke till deltagande, se bilaga 5. Deltagarna var väl införstådda i att deras uppgifter 

skulle hanteras konfidentiellt och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan. 
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5 Resultat 
Deltagarna upplevde att en rad olika faktorer påverkade överrapporteringen, dessa faktorer 

medförde en positivt eller negativ inverkan vid överrapporteringen. Faktorerna 

sammanställdes och presenterades i kategorier och subkategorier utifrån en modifiering av 

Berlo’s kommunikationsmodell (1960). Se figur 2.
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Kommunikationsfärdigheter 
(Hur väl källan talar, 

presenterar, skriver, läser etc) 
 

Attityd 
(Mot sig själv, miljön, 

mottagaren) 

Kunskap 
(Hur väl insatt källan är i 

ämnet) 
 

Samhällssystem 
(Sociala faktorer som 

värderingar och moral) 
 

Kultur 
(Bakgrund, i vissa kulturer 
kan något vara accepterat 

medans inte i andra) 

Innehåll 
(Informationens innehåll från 

början till slut) 
 

Element 
(Den icke verbala delen, 

kroppsspråk etc) 
 

Behandling 
(Hur källan uttrycker 

informationen) 
 

Struktur 
(Med vilken struktur 

förmedlar källan) 
 

Kod 
(Hur informationen 

förmedlas, verbalt, text etc) 
 

Syn 
(Vad ser mottagaren) 

 
Hörsel 

(Vad hör mottagaren) 
 

Känsel 
(Vad känner mottagaren 

fysiskt) 
 

Lukt 
(Vilka lukter känner 

mottagaren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikationsfärdigheter 
(Hur väl mottagaren talar, 

presenterar, skriver, läser etc) 
 

Attityd 
(Mot sig själv, miljön, källan) 

Kunskap 
(Hur väl insatt mottagaren är 

i ämnet) 
 

Samhällssystem 
(Sociala faktorer som 

värderingar och moral) 
 

Kultur 
(Bakgrund, i vissa kulturer 
kan något vara accepterat 

medans inte i andra) 

Ambulanssjuksköterskan 
(Källa) 

Information 
(Meddelande) 

Sinnesintryck 
(Kanal) 

Akutmottagningens personal 
(Mottagare) 

Figur 2. Modifierad modell av Berlo's kommunikationsmodell (1960) 
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  Ambulanssjuksköterskan (Källans betydelse)  
 

5.1.1 Kommunikationsfärdigheter  
Samtliga deltagare upplevde att överrapporteringen blev lättare med ökad erfarenhet inom 

ambulanssjukvården. Det framgick att en ökad erfarenhet medförde att 

ambulanssjuksköterskan lärde sig vilka bitar i anamnesen som inte var relevanta att lägga tid 

på att överrapportera. En tredjedel av deltagarna hade arbetat på akutmottagningen och 

upplevde att detta gav dem en djupare förståelse för vilken information som ansågs vara 

viktig för akutmottagningen. ”Jag får med de delar jag tycker är viktiga, att jag inte svamlar 

och börjar prata om saker som de ändå inte har någon användning av.”  

 

Ett fåtal av deltagarna påtalade att överrapporteringen skapade nervositet när de var 

oerfarna inom ambulanssjukvården. De upplevde att en ökad erfarenhet medförde ett ökat 

självförtroende och därmed att kommunikationen blev lättare. För att öka erfarenheten att 

överrapportera tyckte deltagarna att utbildning och övning i ämnet behövdes, detta för att 

minska risken att viktig information missas. “Det var svårare i början när man var ny. Då var 

man nervös, det var svårare att följa strukturen... Jag vet mer nu vad jag ska rapportera, det 

har kommit med erfarenheten.”  

 

5.1.2 Attityd  
Majoriteten av deltagarna upplevde en viss irritation mot överrapporteringen i “hjärtat”, på 

grund av att detta var en stressig miljö som inte var optimal för överrapportering. Samtidigt 

upplevde några av deltagarna att de var i vägen för sjuksköterskan på akutmottagningen 

och att deras överrapportering skapade ytterligare arbetsbelastning. En av deltagarna 

påtalade att överrapportering i “hjärtat” gav en förståelse för akutmottagningens 

arbetsbelastning. 
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Jag tycker det kan vara bra att känna på deras puls och hur de har det. Deras 

belastning, den känner man när man kommer in, det kan vara bra för oss att känna 

det och inte bara gå på utifrån våran situation. 

 

5.1.3 Kunskap 
För att ge en god överrapportering ville några av deltagarna känna att de hade en god 

kunskap om patienten och dess vårdbehov. Detta medförde att de kände sig trygga och 

säkra i överrapporteringen. Deltagarna påtalade att en brist på kunskap om patienten och 

dess vårdbehov minskade känslan av att genomföra en bra överrapportering.  

 

Jag har koll på patienten, att jag har koll på vad patienten söker för eller deras 

symtom. Då tycker jag att det går lätt att rapportera när jag själv känner att jag är 

trygg i mina kunskaper och den behandling som jag har gett till patienten.  

 

5.1.4 Vårdorganisation (samhällssystem & kultur) 
Majoriteten av deltagarna upplevde att överrapporteringen i ”hjärtat” till mottagande 

sjuksköterska ofta blev avbruten. Många av deltagarna ville därför att överrapportering av 

patienter prioriterad retts-blå till orange skulle genomföras till en friställd sjuksköterska i ett 

avskilt rum. Detta för att undgå avbrott i överrapporteringen och minska risken för att 

misstag sker i kommunikationen. Däremot påtalade en liten del av deltagarna att detta skulle 

medföra en ytterligare överrapportering där risken är att viktig information förloras. “Om 

man ska bara ha någon som tar emot alla patienter och lämnar över, men då blir det ju ett led 

till som ska rapportera och risken att det utelämnas någonting ökar vid varje 

rapportering.”         

 

Majoriteten av deltagarna påtalade att platsen som de upplevde i nuläget var mest lämpad 

för överrapportering var traumarummet. Detta berodde på att strukturen där inne lät 



 

 

13 

 

ambulanssjuksköterskan tala ostört genom en kort paus av patientarbetet. ”Alla lyssnar tills 

rapporten är gjort och när den är klar går man vidare och läkaren tar över.”  

 

 

 

  Informationen (Meddelandets betydelse)   
 

5.2.1 Innehåll 
Deltagarna påtalade vikten av att personalen på akutmottagningen lyssnade på 

överrapporteringen. Detta för att deltagarna upplevde att de erhöll viktig information om 

sjukdomsförloppet som kunde vara av stor betydelse för patientens fortsatta vård. Samtidig 

påtalade några av deltagarna att det ofta var mycket information som skulle sammanställas 

till en kortfattad och relevant överrapportering för att optimera tiden för den sjuka patienten. 

“Det finns ju alltid omständigheter som vi kan ha uppfattat när vi hämtade patienten… För 

det kan ge en ökad förståelse för det egentliga huvudbekymret för patienten.”  

 

5.2.2 Element  
Endast en deltagare tog upp vikten av kroppsspråket under överrapporteringen. Deltagaren 

upplevde att det var viktigt att de genomförde en muntlig överrapportering till 

akutmottagningen, för att detta möjliggjorde för personalen på akutmottagningen att se 

ambulanssjuksköterskans icke verbala kommunikation som kroppsspråk. “Muntliga 

rapporter tror jag är bäst...Den här ickeverbala kommunikationen kommer in där, 

kroppsspråk och hur jag betonar vissa saker och den är faktiskt viktig”. 

 

5.2.3 Behandling  
Majoriteten av deltagarna upplevde att den öppna miljön i “hjärtat” som någonting negativt. 

De upplevde att sekretessen riskerades i samband med överrapporteringen. Detta medförde 

att de var tvungna att tänka sig för och behandla informationen i överrapporteringen på ett 
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visst sätt för att känslig information inte skulle röjas. En mindre del av deltagarna kände att 

patientens närvaro påverkade vad de kunde säga i överrapporteringen. Viss information 

upplevdes som känslig att säga inför patienten och kunde försvåra överrapporteringen.  

“är någon som förnekar missbruk men jag ändå har en känsla av att den här har druckit eller 

tagit någon drog, kan det vara svårt att säga det när patienten lyssnar.” 

 

5.2.4 Struktur   
Majoriteten av deltagarna uppgav att den förutbestämda strukturen SBAR underlättade 

överrapporteringen och att strukturen blev lättare att följa med erfarenhet inom yrket. De 

upplevde att SBAR fungerade som ett hjälpmedel att hålla överrapporteringen kort och 

koncist samt minskade risken för att information missades. Några av deltagarna ansåg att en 

optimal överrapportering var när de fick tala ostört och följa strukturen utan avbrott. Ett 

avbrott kunde medföra att ambulanssjuksköterskan tappade sin struktur i 

överrapporteringen. Detta gjorde att ambulanssjuksköterskan kom av sig och ibland var 

tvungen att börja om, som kunde leda till att de glömde bort viktig information. “Det viktiga 

är väl att man får utrymme och tid att rapportera. Att det inte blir massa avbrott, att man får 

lämna hela rapporten utan avbrott.”  

 

5.2.5 Kod 
Deltagarna ansåg att skriftlig information var ett stöd för den verbala överrapporteringen. 

Det upplevdes särskilt viktigt vid patienter bedömda prioritet RETTS-röd, för att inte 

glömma bort någon information i en situation som normalt kunde skapa stress för 

ambulanssjuksköterskan. “...för min egen skull skriver jag alltid en fusklapp, så jag kan göra 

en så bra rapport som möjligt... ska jag plocka ur minnet då blir det lätt kaos.”  

 

  Sinnesintryck (Kanalens betydelse)  
Ingen av deltagarna tog upp att lukten eller känseln hade någon betydelse för inhämtandet 

av information. Däremot upplevde majoriteten av deltagarna att överrapporteringen alltid 
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skulle ske inför patienten och anhöriga. Detta uppgavs ge många fördelar för att det skapade 

en helhetsbild av patienten, bland annat att mottagande personal kunde se patienten 

samtidigt som överrapporteringen pågick. Patienten kunde själv lyssna till 

överrapporteringen för att eventuellt justera informationen samt se den mottagande 

personalen. Detta trodde deltagarna kunde minska risken för att akutmottagningen fick 

felaktig information och att det skapade en trygghet för patienten. Några av deltagarna 

upplevde däremot att personalen på akutmottagningen hade svårt att lyssna på 

överrapporteringen om patienten medverkade. Detta var speciellt tydligt vid svårt sjuka 

patienter där personalen hade en tendens att börja arbeta med patienten samtidigt som 

ambulanssjuksköterskan gav sin överrapportering. “...sköterskan jag rapporterade till 

lyssnade inte alls, utan hon var så fokuserad på att patienten såg så dålig ut. Det kändes som 

hon inte lyssnade på det jag sa utan hon vände sig och fokuserar direkt på patienten.” 

 

  Akutmottagningens personal (Mottagarens betydelse) 
 

5.4.1 Kommunikationsfärdigheter  
Deltagarna upplevde att överrapporteringen underlättades när personalen på 

akutmottagningen visade intresse för överrapporteringen och hade tid för att aktivt lyssna. 

Ett intresse för överrapporteringen upplevde deltagarna var främst vid de svårt sjuka 

patienterna. Om personalen på akutmottagningen inte aktivt lyssnade upplevde några av 

deltagarna att de själva tappade fokus på överrapporteringen. Deltagarna ansåg att 

återkoppling efter överrapporteringen visade på att mottagaren aktivt lyssnade och förstod 

informationen, för att tydligt visa på att ingen information missats “Jag vet att allt går fram 

för jag får en kvittens på det.” 

 

5.4.2 Attityd  
Några av deltagarna påtalade vikten av en god relation mellan personalen på 

akutmottagningen och ambulanssjuksköterskan. Om akutmottagningens personal hade en 
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bra relation till ambulanssjuksköterskan upplevde deltagarna att mottagaren lyssnar bättre 

till deras överrapportering. Fanns det en förståelse och erfarenhet professionerna emellan 

blev kommunikationen bättre. Däremot tyckte en del av deltagarna att somliga personer på 

akutmottagningen uppfattades som ointresserade av överrapporteringen. Detta trodde 

deltagarna kunde bero på deras attityd mot ambulanspersonal. Deltagarna ansåg att det 

medförde att information missades under överrapporteringen. “Är det någon som jag jobbat 

med tidigare själv lyssnar de mer på det jag säger och vise versa. Är det däremot någon som 

jag inte känner kan det bli ett mer nonchalant mottagande.”  

 

5.4.3 Kunskap 
Deltagarna upplevde att en bristande kunskap i att vårda svårt sjuka patienter hos 

mottagaren ledde till att personalen uppfattades som nervös och osäker. Den bristande 

kunskapen trodde deltagarna medförde att personalen fokuserade på patientarbetet och 

därmed tappade uppmärksamheten till att aktivt lyssna på överrapporteringen. “Jag tror det 

är så för att man behöver mer sjuka patienter för att man ska känna sig trygg… Man är lite 

för otrygg i situationen, man känner att man måste göra något.” 

 

5.4.4 Vårdorganisation (samhällssystem & kultur) 
Deltagarna upplevde att arbetsmiljön i hjärtat försvårade för mottagande sjuksköterska att ta 

in information under överrapporteringen. Detta på grund av att övrig personal kunde bryta 

in under pågående överrapportering för att ställa frågor till den mottagande sjuksköterskan 

om arbetsuppgifter eller ge patienter olika ordinationer. Några deltagare upplevde att 

mottagande sjuksköterskan inte fick den tid som behövdes för att lyssna på 

överrapporteringen. “...man kan känna när man lämnar en utförlig rapport att de man 

rapporterar över till är lite stressade för de ha egentligen andra arbeten att utföra “.  
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6 Metoddiskussion 
Författarna valde att genomföra en provintervju inför arbetet, detta för att undersöka om 

Berlo’s kommunikationsmodell (1960) gick att applicera till svaren som deltagaren uppgav. 

De öppna frågorna i intervjuguiden gick väl in på syfte i arbetet, men intervjuguiden 

reviderades för att erhålla ett djupare material att arbeta med. För att skapa en ytterligare 

fördjupning av teorin i arbetet skulle intervjuguiden kunna utgå ifrån Berlo’s 

kommunikationsmodell. Detta kunde möjligen resulterat i mer material att arbeta med kring 

vissa aspekter, som sinnesintryck. Dock anser författarna att de öppna frågorna gav en större 

tillförlitlighet till att teorin fungerar i daglig basis. 

En svaghet med arbetet var att författarna saknade erfarenhet kring intervjuteknik. Efter 

varje intervju diskuterades förbättringspunkter till nästa intervju, exempelvis följdfrågor och 

delar i intervjun som de behövde fråga mer om för att erhålla ett bredare material. Enligt 

Malterud, Siersma och Guassora (2015) krävs det fler intervjuer om författaren är novis för 

att skapa sig ett informativt material. Är författaren däremot erfaren inom intervjuteknik 

krävs färre intervjuer för att ge samma mängd material. Deltagarna bör även besitta 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet kring ämnet för att besvara syftet. En styrka med 

detta arbete var att urvalet medförde en bredare syn på ämnet, när deltagarna varierade i 

ålder, kön, arbetade år och arbetsplats. Detta menar Malterud, Siersma och Guassora (2015) 

resulterar i att deltagarna kommer bringa ett informativt material och deltagarantalet kan 

minskas. En annan styrka med arbetet var att författarna var väl insatta i ämnet och att deras 

förförståelse gav en god kunskap. Som Malterud, Siersma och Guassora (2015) anser 

förenklar arbetets gång för författaren. En begränsning med arbetet ansågs vara att 

överrapportering till endast en akutmottagning undersöktes. Dock har liknande resultat 

visat sig i andra studier världen över och därför bör överförbarhet vara möjligt. 

7 Resultatdiskussion 
Syftet med arbetet var att beskriva faktorer som ambulanssjuksköterskor upplevde påverkar 

överrapporteringen till akutmottagningen. Resultatet analyserades utifrån Berlo’s 

kommunikationsmodell (1960) visade att de olika faktorerna kunde ge en positiv eller 
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negativ inverkan på kommunikationen. Deltagarna ansåg att överrapporteringen blev lättare 

med erfarenhet, kunskap och med hjälp av kommunikationsverktyget SBAR. För att 

underlätta kommunikationen mellan ambulanssjuksköterskan och personalen på 

akutmottagningen var en god relation en viktig faktor, detta medförde att 

ambulanssjuksköterskan kände att mottagaren aktivt lyssnade. Det var även viktigt att 

ambulanssjuksköterskan fick tala ostört utan avbrott i överrapporteringen. 

Kommunikationen försvårades när det blev avbrott i överrapporteringen, detta ledde till 

irritation hos ambulanssjuksköterskan. Patientens medverkan under överrapporteringen 

kunde både ge en positiv och negativ inverkan. För ambulanssjuksköterskan underlättades 

överrapporteringen när patienten själv kunde korrigera informationen. Medans deltagarna 

kunde uppleva det som en störande faktor för personalen på akutmottagningen, de ansåg att 

personalen tappade fokus på överrapporteringen och istället fokuserade på patientarbetet.  

Materialet gick väl att applicera till Berlo’s kommunikationsmodell (1960). Kategorierna som 

erhöll mest material var meddelandet och mottagaren, detta tror författarna kunde bero på 

arbetsmiljön på akutmottagningen som alla deltagare upplevde inverkade på meddelandet 

som skulle sändas. Materialet som framkom under samhällssystem och kultur 

sammanfogades till subkategorin, detta eftersom dessa två faktorer var svåra att särskilja. 

Kategorin sinnesintryck erhöll minst material, detta tror författarna beror på att olika 

sinnesintryck inte är någonting som personer aktivt tänker på i daglig basis. Specifikt blir det 

tydligt vid inhämtande av information genom känsel och lukt, detta var inget som 

deltagarna specifikt gick in på. Enligt Ahl et al. (2005) använder ambulanssjuksköterskan alla 

sinnesintryck för att inhämta information och skapa en bred syn på situationen. Detta sker 

genom information från patienten och dess anhöriga men även genom omgivningen. 

Författarna i detta arbete tror även att olika sinnesintryck är av stor betydelse under 

överrapporteringen. Personalen kommer att inhämta informationen genom att lyssna till det 

som ambulanssjuksköterskan delger men även kunna bekräfta detta genom att se patienten. 

Samtidigt kommer personalen kunna använda sin känsel och lukt för att bekräfta det som 

sägs trots att detta inte är något som de kanske aktivt tänker på att de använder sig av.    
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Liknande resultat som har visat sig i detta arbete har även visat sig i andra studier. I en 

studie av Bost et al. (2012) framkommer det att den mottagande sjuksköterskan kontinuerligt 

blir avbruten av annan personal, vilket ledde till avbrott i överrapporteringen. För att minska 

avbrotten påtalade deltagarna i detta arbete att den optimala överrapporteringen skulle 

genomföras till friställd personal, detta anser författarna skulle kunna medföra att avbrotten 

minskar och därmed ambulanssjuksköterskans irritation. Det skulle även kunna möjliggöra 

för den mottagande personalen att helt fokusera på överrapporteringen. Enligt Owen et al., 

(2009); Thakore och Morrison (2001) rådde det brist på ett aktivt lyssnande från personalen 

på akutmottagningen, de blev avbrutna av annan personal och tog sig an andra 

arbetsuppgifter under pågående överrapportering. I liknande resultat har det visat sig att 

personal på vårdavdelningar ofta blev avbrutna under pågående överrapportering. De gav 

exemplet på att tillsätta personal som under överrapporteringen tog över sjuksköterskans 

arbetsuppgifter för att friställa personal under överrapporteringen. Detta tror de skulle 

medföra att överrapporteringen genomförs snabbare och att personalen kan fokusera bättre 

på överrapporteringen (O’Connell, Macdonald & Kelly, 2008). Några av deltagarna i arbetet 

uppgav att en friställd personal som enbart tog emot överrapporteringar för att sedan 

rapportera vidare till patientansvarig sjuksköterska skulle medföra en ytterligare 

överrapportering. Detta menade deltagarna kunde medföra att viktig information missades. 

Detta styrks enligt O’Connell, Macdonald och Kelly (2008) att överrapportering endast bör 

ske till patientansvarig sjuksköterska för att undvika fler överrapporteringstillfällen. För att 

minska risken för att information missas anser författarna i detta arbete att 

överrapporteringen alltid bör ske tillsammans med akutsjuksköterskan och patienten, detta 

kan även minska risken för att felaktig information sänds. Detta arbetes resultat har likheter 

med den svenska studien av Bruce och Suserud (2005) som skildrar akutmottagningens 

personals perspektiv på överrapporteringar. Exempelvis uttrycker deltagarna i studien likt 

deltagarna i detta arbete en önskan om överrapportering inför vårdpersonal och patient. 

Studien tar upp att fördelen med överrapportering inför patienten och vårdpersonalen är att 
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alla får samma information och detta medför att patientsäkerheten ökar (Bruce & Suserud, 

2005). Deltagarna i detta arbete kunde samtidigt känna att patientens medverkan medförde 

att den mottagande personalen fick svårare att lyssna till överrapporteringen. Liknande 

resultat framkommer i en studie av McFetridge, Gillespie, Goode och Melby (2007) där de 

undersökte överrapporteringen från akutmottagning till intensivvårdsavdelning. Där kände 

sig akutpersonalen förbisedd när de kom till intensivvårdsavdelningen med patienten. 

Personalen påbörjade arbetet med patienten istället för att lyssna till överrapporteringen. 

 

Enligt Bost et al. (2012) varierar kommunikationen mellan sjukvårdspersonal beroende på 

deras relation till varandra, detta grundar sig i deras tidigare erfarenhet och förtroende för 

varandra. Författarna i detta arbete tror att kommunikationen kan förbättras genom att 

verksamheterna arbetar för att skapa en god relation mellan varandra. Detta skulle kunna 

uppnås genom samverkansträffar verksamheterna emellan där personalens förväntningar 

gällande överrapportering kan lyftas och diskuteras. I en litteraturstudie av Zwarenstein, 

Goldman och Reeves (2009) menar de att ett dåligt samarbete professionerna emellan ger ett 

sämre hälsoarbete som påverkar patienternas omvårdnad negativt. Enligt studien kan inga 

generella slutsatser dras, men för att förbättra hälsoarbetet och omvårdnaden av patienten är 

samverkansträffar av stor betydelse. Enligt Gillespie och Chaboyer (2009) leder 

samverkansövningar till bland annat en ökad vetskap om varandra, en bättre förståelse och 

attityder inom arbetsgrupperna. 

8 Slutsats 
Arbetet har visat att Berlo’s kommunikationsmodell (1960) går att applicera till 

ambulanssjuksköterskans överrapportering till akutmottagning. Med hjälp av Berlo’s 

kommunikationsmodell (1960) kan personalen kartlägga de faktorer som påverkar 

överrapporteringen och därmed underlätta ett förändringsarbete som kan medföra att 

patientsäkerheten förbättras. Samverkansträffar klinikerna emellan samt utbildning av 

personal i att både utföra och emottaga överrapportering kan resultera i en förbättring av 

överrapporteringen. Tvärprofessionell forskning i ämnet kan vara av vikt, detta för att väva 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Gillespie%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19706072
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Gillespie%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19706072
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samman ambulanssjuksköterskans och personalen på akutmottagningens perspektiv. 

Observationsstudier i ämnet kan genomföras för att studera ämnet mer objektivt, där till 

exempel kroppsspråk och kultur kan studeras mer. Kvantitativa enkätstudier skulle kunna 

ge en större mängd material samt ett representativt och generaliserbart resultat.  
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Bilaga 1: Informationsbrev till enhetschef. 
Hur fungerar överrapporteringen mellan ambulanssjuksköterskor 
och akutmottagningen? 
Överrapporteringen från ambulansen till akutmottagningen är en viktig del i 
patientsäkerheten. Detta är en situation som ambulanssjuksköterskan dagligen ställs inför, 
den är inte alltid helt enkel och påverkas av många olika faktorer. Genom att kartlägga dessa 
faktorer kan överrapporteringen förbättras och där med öka patientsäkerheten.  
 
Vi kontaktar därför dig för att få en ökad förståelse hur dina anställda i Sundsvall upplever 
denna situation. Arbetet kommer att ske under våren 2017. Vi kommer att genomföra 
enskilda intervjuer med fyra stycken ambulanssjuksköterskor på stationen, vi uppskattar att 
intervjuerna kommer att ta 30–45 minuter och dessa intervjuer kommer att användas för att 
skriva en magisteruppsats. Deltagandet är helt frivilligt och personuppgifterna kommer att 
hanteras konfidentiellt. Plats för intervjun kommer att ske i överenskommelse med 
deltagaren. Om önskemål finns kan vi erbjuda att ni får ta del av den färdiga uppsatsen. Vi 
som genomför detta arbete är två studenter som läser specialistsjuksköterska med inriktning 
ambulanssjukvård på Mittuniversitetet Sundsvall.   
Vi kommer att kontakta samtliga ambulanssjuksköterskor muntligt och per mail.  
För att genomföra detta arbete behöver vi ditt samtycke och underskrift som 
verksamhetschef.  

X
Underskrift                                               Datum:
Enhetschef   

                       

X
Namnförtydligande

 
Vid frågor/funderingar kontakta 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig handledare vid mittuniversitetet:  

Åsa Audulv, leg.sjuksköterska, lektor i omvårdnad. 

E-post: asa.audulv@miun.se  

Dennis Åberg 

Telefon: 070-384 93 02  

E-post:  
deab1102@student.miun.se 

Martina Johansson 

Telefon: 070-521 02 61  

E-post: 
majo1158@student.miun.se 

mailto:asa.audulv@miun.se
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Bilaga 2: Informationsbrev till deltagare. 
Hur fungerar överrapporteringen mellan ambulanssjuksköterskor och 
akutmottagningen? 
Överrapporteringen från ambulansen till akutmottagningen är en viktig del i 
patientsäkerheten. Detta är en situation som ambulanssjuksköterskan dagligen ställs inför, 
den är inte alltid helt enkel och påverkas av många olika faktorer. Genom att kartlägga dessa 
faktorer kan överrapporteringen förbättras och där med öka patientsäkerheten. 
 
Vi kontaktar dig för att dina erfarenheter kan ge oss en ökad förståelse för hur 
överrapporteringen mellan ambulanssjuksköterskor och personal på akutmottagningen kan 
göras bättre. Vi kommer att genomföra cirka 10 stycken enskilda intervjuer med 
ambulanssjuksköterskor och dessa intervjuer kommer att användas för att skriva en 
magisteruppsats. Beräknad tid för intervjun är 30–45 minuter och kommer att ske under 
våren 2017.  Plats för intervjun kommer att ske i överenskommelse med deltagaren. Dina 
uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Detta menas att det du berättar kommer inte 
kunna härledas till dig i den färdiga uppsatsen.  
Deltagande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan särskild 
förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in och sparas under tiden arbetet pågår. Vi som 
genomför detta arbete är två studenter som läser specialistsjuksköterska med inriktning 
ambulanssjukvård på Mittuniversitetet Sundsvall.  
 
Om du har frågor och/eller önskar delta i denna intervjustudie ber vi dig att kontakta oss via 
e-post eller per telefon.   

 

 

 

 

 

 

Ansvarig handledare vid mittuniversitetet:  

Åsa Audulv, leg.sjuksköterska, lektor i omvårdnad. 

E-post: asa.audulv@miun.se  

 

 

 

 

Dennis Åberg 

Telefon: 070-384 93 02 

E-post: 
deab1102@student.miun.se 

Martina Johansson 

Telefon: 070-521 02 61 

E-post: 
majo1158@student.miun.se 

mailto:asa.audulv@miun.se
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Bilaga 3: Intervjuguide. 
● Ålder: 
● Arbetsplats:  
● Hur länge har du arbetat på ambulansen? 
● Hur länge har du varit legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård? 
● Hur upplever du generellt att det är att överrapportera en patient till akutmottagningen? 
● Kan du berätta om någon situation där överrapporteringen varit bra? 
● Kan du berätta om någon situation där överrapporteringen gått dåligt? 
● Kan du berätta hur överrapporteringen till mottagande sjuksköterska går till av den icke 

kritiska patienten? (RETTS blå till orange prioritet). 
- Från att du kommer in med patienten tills du avlämnar patienten. Vart sker den och hur går 

det till? 
● Hur förbereder du dig inför den typen av överrapporteringen? 
● Hur fungerar det att rapportera i den miljön till mottagande sjuksköterska? (”hjärtat på 

akutmottagningen”) 
● Finns det några fördelar att överrapportera patienten i den miljön? 
● Finns det några nackdelar att överrapportera patienten i den miljön? 
● Hur vill du att en optimal överrapportering till mottagande sjuksköterska ska gå till? 
● Kan du berätta hur överrapporteringen till mottagande läkare och larmteam går till av den 

kritiska patienten inne på det akuta rummet? (RETTS röd prioritet). 
- Trauma rummet? 
● Hur förbereder du dig för den typen av överrapporteringen? 
● Hur tycker du att det fungerar att överrapportera i den miljön till mottagande läkare och 

larmteam på akuta rummet? 
- Traumarummet? 
- Finns det några skillnader mellan akuta rummet/trauma rummet? 
● Finns det några fördelar att överrapportera patienten i miljön på akuta rummet? 
- Trauma rummet? 
● Finns det några nackdelar att överrapportera patienten i miljön på akuta rummet? 
- Trauma rummet? 
● Hur vill du att en optimal överrapportering till mottagande läkare och larmteam ska gå till?  
● Har ditt sätt att överrapportera förändrats genom åren du arbetat?   
● Har du något mer att tillägga om överrapportering till akutmottagningen?  
● Får vi kontakta dig i efterhand om vi skulle vilja fråga något mer? 

 



 

 

31 

 

Bilaga 4: Exempel kategorimatris. 
 

Text  Meningsenhet Subkategori 
Ju mer kunskap jag har 
fått om läkemedel och 
hur kroppen fungerar i 
olika situationer och 
sjukdommar känner jag 
men tryggare att 
rapportera en patient 
på ett visst sätt  

Ökad erfarenhet skapar 
trygghet i 
överrapporteringen 

Kommunikationsfärdigheter 

 

Text  Meningsenhet Subkategori 
Man rapporterar till 
samma sköterska och 
det kan vara flera 
ambulanser som vill 
rapportera, det kan 
komma en läkare och 
fråga någonting. 
Många gånger blir man 
avbruten och tappar 
tråden 

Avbrott i 
överrapporteringen 
medför att strukturen 
rubbas 

Struktur 
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Bilaga 5: Samtycke till deltagande i studien. 
 
Överrapportering från ambulansen till akutmottagningen är en viktig del i 

patientsäkerheten. Denna studie kan ge förståelse om hur rapporteringen kan göras bättre. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan särskild förklaring. 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Materialet kommer att sparas 

under den tid arbetet pågår. Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer inhämtat 

material att raderas och uteslutas ur studien. All persondata kommer att hanteras 

konfidentiellt, vilket innebär att endast handledare och studiekamrater kan ta del av 

materialet under arbetets gång. 

 

Jag har tagit del av information om studien och är villig att delta 

X
Underskrift                                               Datum:

                         

X
Namnförtydligande
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