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SAMMANFATTNING 

Bakgrund:  Överrapportering från ambulanspersonal till mottagande sjuksköterska på 

akutmottagning är en viktig process som påverkar både den fortsatta vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten. Den ideala överrapporteringen bör vara patientfokuserad med identifierbara 

problem klart formulerade, dessutom skall överrapporteringen till sitt utförande vara kort och 

koncis. Dock är överrapportering en process som inte alltid förlöper problemfritt varför behov om 

att undersöka detta närmare föreligger. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva i vilken utsträckning ambulanspersonal och 

sjuksköterskor på akutmottagning är tillfredsställda med den överrapportering som sker, samt 

redogöra för vad respektive personalgrupp anser vara viktig information. 

Metod: Samtliga anställda inom ambulanssjukvården i Jämtlands läns och samtliga sjuksköterskor 

på akutmottagningen vid Östersunds sjukhus tillfrågades om deltagande. Totalt kom 116 individer 

(71,6%) att delta. Datainsamlingen genomfördes med enkät bestående både av slutna frågor och av 

öppna frågor. 

Resultat: Resultatet visar på skillnader mellan de båda yrkeskategorierna både vad gäller vilken 

information man anser viktig och synen på överrapportering i stort. Ambulanspersonalen uppger 

brist på intresse och aktivt lyssnade från mottagande sjuksköterska som ett negativt inslag. 

Sjuksköterska på akutmottagning efterlyser mera strukturerade överrapporteringar. 

Slutsats: Studien uppvisar en generellt positiv bild vad gäller överrapporteringen från 

ambulanspersonal till sjuksköterska på akutmottagning. En bättre struktur, både vad gäller 

innehållet och organiseringen, av överrapporteringen är dock önskvärt i syfte att vidareförmedla 

informationen på ett mer kortfattat och strukturerat sätt. 

 
Nyckelord: akutmottagning, ambulans, information, kommunikation, rapportering 



ABSTRACT 

Background: Handover from emergency medical technicians to the receiving nurse in the 

emergency department is an important process that affects both the continuing quality of care and 

patient safety. The ideal handover should be patient-centered with identifiable problems clearly 

expressed; moreover, the handover should be brief and concise. However, handover is a process 

which does not always proceeds smoothly wherefore there is a need to investigate this further. 

Objective: The purpose of this study was to describe the extent to which emergency medical 

technicians and nurses in the emergency department is satisfied with the handover that takes place, 

and to explain what each profession consider to be important information. 

Methods: All employees within the ambulance health care service in Jämtland County, and all 

nurses in the emergency department at the hospital of Östersund were asked to participate. In total, 

116 individuals (71.6%) participated. The data collection was carried out by using questionnaires, 

consisting of both closed and open questions. 

Results: The result shows differences between the two professions both in terms of what 

information they consider to be important and in the attitude towards handover in general. 

Emergency medical technicians indicates lack of interest and lack of active listening from the 

receiving nurse as a negative element. Nurses in the emergency department calls for more structure 

in the handover process. 

Conclusion: The study shows a generally positive picture in terms of handover from emergency 

medical technicians to nurses in the emergency department. A better structure, both in terms of 

content and organization, of the handover-process is however desirable in order to communicate 

information in a more concise and structured way. 

 
Keywords: ambulance, communication, emergency department, information, reporting 



Innehållsförteckning 
1. Inledning.............................................................................................................. 1 
2. Bakgrund ............................................................................................................. 1 
3. Syfte..................................................................................................................... 3 
4. Metod................................................................................................................... 3 

4.1. Litteratursökning ...................................................................................... 4 
4.2. Urval ......................................................................................................... 4 
4.3. Genomförande .......................................................................................... 4 
4.4. Datainsamling........................................................................................... 4 
4.5. Dataanalys ................................................................................................ 5 
4.6. Bortfall...................................................................................................... 6 
4.7. Etiska aspekter.......................................................................................... 7 

5. Resultat................................................................................................................ 7 
5.1. Bakgrundsvariabler .................................................................................. 8 
5.2. Viktig information i samband med överrapportering............................... 9 
5.3. Tolv påståenden rörande överrapportering............................................. 11 
5.4. Flervalsfrågor ......................................................................................... 12 
5.5. Öppna frågor........................................................................................... 14 

6. Diskussion ......................................................................................................... 18 
6.1. Metoddiskussion..................................................................................... 18 
6.2. Resultatdiskussion.................................................................................. 19 

7. Slutsatser ........................................................................................................... 21 
Referenser.............................................................................................................. 23 
 

Bilagor 

Följebrev……………………………………………………………….. Bilaga 1 

Enkät – ambulanssjukvården……………….………………………….. Bilaga 2 

Enkät – akutmottagning…………………....…………………………... Bilaga 3 

 
 



 

 1 

1. Inledning 

Författarna till denna undersökning arbetar båda inom ambulanssjukvården och 

har själva många gånger upplevt överrapporteringen från ambulanspersonal till 

mottagande sjuksköterska på akutmottagning som en negativ situation, intresse 

har därför uppstått om att undersöka detta område närmare. 

 

2. Bakgrund 

Överrapportering från ambulanspersonal till personal på akutmottagning är en 

viktig process i den vårdkedja som patienten befinner sig i. Centralt vid 

överrapportering är att ett informationsutbyte sker, denna information ges 

vanligen både verbalt och skriftligt (Walker, 1995). En effektiv överrapportering 

består enligt Bruce och Suserud (2005) dels av det fysiska överlämnandet av 

patienten och dels av en verbal rapport, samt överlämnandet av eventuellt skrivet 

material. Enligt McInerney, Ward, Hassan och Quinton (2000) är verbal 

överrapportering det mest effektiva och pålitliga sättet att överföra information 

(a.a.), dock riskerar information som ej dokumenteras skriftligt att för alltid gå 

förlorad (Tobin et al., 2000). I Sverige är dessutom ambulanspersonal enligt 

patientjournallagen (SFS, 1985:562) skyldig att dokumentera skriftligt. Begreppet 

överrapportering används i denna text, om inte annat anges, i betydelsen av både 

verbal och skriftlig överrapportering samt antas gälla mellan ambulanspersonal 

och sjuksköterskor på akutmottagning. Till ambulanspersonal räknas i denna 

undersökning både ambulanssjukvårdare och samtliga kategorier av 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården, såväl grundutbildade som 

vidareutbildade. 

 
Att överrapporteringen fungerar optimalt är viktigt både för den fortsatta 

vårdkvaliteten och för patientsäkerheten. Bruce och Suserud (2005) har visat att 

felaktig information vid överrapportering riskerar medföra att det diagnostiska 

arbetet på akutmottagningen tar längre tid. Talbot och Bleetman (2007) menar att 

brister i kommunikationen ofta är en bidragande faktor i den händelsekedja som 

leder fram till att misstag begås inom sjukvården. Även Ye, Taylor, Knott, Dent 

och MacBean (2007) belyser vikten av en adekvat överrapportering då brister kan 
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leda till systematiska felaktigheter som resulterar i bortkastad tid och bortkastade 

resurser, ineffektivitet och frustration samt potentiellt till ökad mortalitet för 

patienten. Dessutom är överrapportering en process, som om den ej fungerar 

optimalt, påverkar inblandad personal negativt. Jenkin, Abelson-Mitchell och 

Cooper (2007) menar att brist på aktivt lyssnande hos mottagande sjuksköterska 

på akutmottagningen kan medföra frustration hos ambulanspersonalen. Att 

ambulanspersonalen upplever bristande uppmärksamhet från mottagande 

sjuksköterskas sida styrks även av andra undersökningar (e.g. Thakore & 

Morrison, 2001). Liknande beskrivningar fann Bruce och Suserud (2005) hos 

sjuksköterskor på akutmottagning, detta när ambulanspersonalen visade tydligt 

ointresse för patientens problem och behov. 

 
Då Sverige saknar nationella behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården 

förekommer stora regionala skillnader för vad en överrapportering skall innehålla 

samt för hur den skall organiseras. T.ex. så säger behandlingsriktlinjerna för 

ambulanssjukvården i Västmanland endast att ”rapporten skall innehålla 

relevanta medicinska uppgifter” (Ahlstedt, 2007). Detta till skillnad mot region 

Skånes riktlinjer vilka ger tydliga och noggranna riktlinjer både vad gäller 

överrapporteringens innehåll samt hur den skall organiseras (Kongstad, 2007). 

Gemensamt för de flesta organisationer, både nationellt och internationellt, är 

dock att överrapporteringen skall innehålla uppgifter om: (1) kontaktorsak; (2) 

anamnes – namn och ålder, tidigare sjukdomar, aktuell medicinering och 

överkänslighet; (3) status – framförallt med avseende på luftvägar, andning, 

cirkulation och medvetande; (4) bedömt tillstånd; (5) utförd behandling samt 

effekt av denna (Caroline, 1995; Currie, 2002; Kongstad, 2007; Wikström, 2006; 

Yong, Dent & Weiland, under tryckning). Det råder även samstämmighet om att 

överrapporteringen bör vara kort, koncis, strukturerad och relevant (Bruce & 

Suserud, 2005; Currie, 2002; Talbot & Bleetman, 2007). Dock menar Bruce och 

Suserud (2005) att överrapporteringen ej får bli för schematisk, risken finns då att 

patientens individuella behov får stå åt sidan för rent medicinsk information. 

 
Den ideala överrapporteringen bör vara patientfokuserad med identifierbara 

problem klart formulerade. Det ger sjuksköterskan på akutmottagning möjlighet 

att skapa en holistisk bild av patienten och skapar optimalt förtroende och 
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samarbete mellan ambulanssjuksköterskan och sjuksköterskan på 

akutmottagningen. Detta leder till att patienten upplever tillit och känner sig trygg 

i överrapporteringsprocessen (Bruce & Suserud, 2005). Den icke-ideala 

överrapporteringen sker när det är svårt att få en holistisk bild av patienten, 

exempelvis då patientens symtom är diffusa, består av oklara psykiska besvär eller 

då patienten inte anses vara i behov av akutsjukvård. I dessa situationer finns 

potential för minskat intresse för patienten från vårdgivarna vilket resulterade i en 

bristfällig överrapportering (Bruce & Suserud, 2005). 

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva i vilken utsträckning ambulanspersonalen och 

sjuksköterskor på akutmottagning är tillfredsställda med den överrapportering 

som sker, samt redogöra för vad respektive personalgrupp anser vara viktig 

information vid överrapportering. 

 
Detta leder fram till följande frågeställningar: 

 
� Vad anser ambulanspersonal respektive sjuksköterskor på akutmottagning vara 

viktig information i samband med överrapportering? 

 
� I vilken utsträckning anser sig respektive personalkategori tillfredsställda med 

den överrapportering som sker? 

 
� Vilka faktorer bidrar till minskad tillfredsställelse i samband med 

överrapportering?  

 

4. Metod 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie. Då syftet är att beskriva samt redogöra 

för vissa variabler passar det bra att använda en ickeexperimentell 

forskningsdesign av beskrivande karaktär (Polit & Hungler, 1995). 
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4.1. Litteratursökning 

All litteratursökning skedde i första hand via databasen pubmed och med sökordet 

handover. Därefter söktes, och i förekommande fall beställdes, ytterligare material 

utifrån den ursprungliga litteraturens referenslistor. 

4.2. Urval 

Samtliga anställda inom ambulanssjukvården i Jämtlands län och samtliga 

anställda sjuksköterskor på akutmottagningen vid Östersunds sjukhus tillfrågades 

om deltagande. Studien kan således betraktas som en totalundersökning vad gäller 

överrapportering mellan dessa yrkeskategorier inom aktuellt geografiskt område. 

Till anställd räknas i denna studie de som under aktuell undersökningsperiod hade 

antingen fast anställning eller ett längre vikariat, timvikarier var således 

exkluderade. 

 
Ursprungligen var det tänkt att studien även skulle genomföras inom ett 

ambulansdistrikt samt på en akutmottagning i Stockholmsområdet.  Men då det 

slutgiltiga godkännandet från den berörda ambulansorganisationen drog ut på 

tiden samtidigt som svarsfrekvensen från aktuell akutmottagning låg på under 

20% beslöts att denna del skulle tas bort från studien. 

4.3. Genomförande 

Tidig kontakt togs dels med vårdutvecklaren samt personalsekreteraren för 

ambulanssjukvården och dels med en på förhand namngiven sjuksköterska 

akutmottagningen. Via dessa erhölls namn på dem som matchade kriterierna för 

deltagande. Dessa skickade även ut information via e-post till respektive 

arbetsplatser om att en enkätundersökning var förestående. Enkäten distribuerades 

sedan i personligt märkta kuvert, till sjuksköterskorna på akutmottagningen via 

respektive sjuksköterskas personliga postfack på akutmottagningen och till 

ambulanspersonalen via de olika stationernas postfack på akutmottagningen. Med 

enkäten följde ett informationsbrev (bilaga 1) samt ett portofritt svarskuvert. 

4.4. Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkät (bilaga 2 & 3). Två olika 

enkäter konstruerades, en avsedd för ambulanspersonal (bilaga 2) och en avsedd 
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för sjuksköterskor på akutmottagning (bilaga 3). Enkäten bestod förutom 

bakgrundsvariabler av fyra olika delar. Den första delen bestod av 17 olika 

punkter med information som kan ingå vid överrapportering och där 

respondenterna på varje punkt fick ange på en skala 1-10 fick ange hur viktig de 

ansåg varje punkt vara. Del två av enkäten utgjordes av tolv stycken påståenden 

av likerttyp där svarsalternativen utgjordes av en sexgradig skala och där 

ytterpunkterna var instämmer fullständigt och instämmer inte alls. Sex av 

påståendena var positiva till sin karaktär men övriga sex var negativa. Dessa båda 

första delar var identiska för de olika enkäterna. Enkätens tredje del bestod av 

frågor med fasta svarsalternativ, ambulanspersonalens enkät hade här åtta frågor 

medan enkäten för sjuksköterskor på akutmottagning hade nio frågor. Fem av 

dessa frågor var identiska medan tre var formulerade så att de skulle passa 

respektive enkät. Enkätens sista del bestod av tre stycken frågor med öppna 

svarsalternativ, även dessa identiska för de bägge enkäterna. Fråga tre på enkäten 

för sjuksköterskor på akutmottagning förekommer endast på denna enkät och 

redovisas för enkelhetens skull som fråga nio. Detta innebär att fråga fyra till nio 

på denna enkät redovisas som fråga tre till åtta. 

 
Den första delen av enkäten konstruerades utefter vilken information litteraturen 

angav kan förekomma vid överrapportering. Övriga frågor/påståenden i enkäten 

utgick till största delen från författarnas egna erfarenheter från överrapporteringar. 

 
I syfte att öka instrumentets trovärdighet genomfördes innan enkätutskicket en 

pilotstudie, denna genomfördes med tio personer inom ambulanssjukvården och 

med fem sjuksköterskor på akutmottagning. Dessa tillhörde ej den tilltänkta 

målgruppen för studien. Pilotstudien resulterade i vissa förändringar, framför allt 

gjordes förtydningar i instruktionerna till frågorna då en del missförstånd skedde, 

men även vissa omformuleringar gjordes. En fråga ströks helt. 

4.5. Dataanalys 

Allt analysarbete av resultatet, förutom på de öppna frågorna, har genomförts med 

statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 14.0. 

Analys av enkätens första och andra del, 17 punkter som kan ingå vid en 

överrapportering och tolv påståenden rörande överrapportering, genomfördes 

dels med avseende på respektive frågas/påståendes medelvärde för de olika 
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yrkeskategorierna och dels med avseende på varje individs totalpoäng för varje 

fråga/påstående. Därefter har skillnader i resultat mellan de båda 

yrkeskategorierna analyserats med hjälp av Mann-Whitneys U-test samt 

Wilcoxons rangsummetest, vilka är lämpliga att använda vid små stickprov samt 

då man ej känner till den observerade variabelns fördelning (Ejlertsson, 2003). 

Analys på enkätens andra del, tolv påståenden rörande överrapportering, har 

gjorts efter det att svaren på de negativa påståendena transformerats, dvs. att t.ex. 

ett högt instämmande på ett negativt påstående ger ett lågt resultat vid analys och 

resultatredovisning. 

 
På enkätens tredje del har frågorna analyserats med hjälp av χ2- test samt i 

förekommande fall även Fishers exakta test, dvs. vid fyrfältstabeller och där 

analys med χ2- test ej är giltigt (Ejlertsson, 2003). Eftersom som ingen av frågorna 

uppfyller villkoren för analys med χ2- test p.g.a. för låga förväntade frekvenser i 

för stor andel av cellerna och endast en fråga uppfyller villkor för Fishers exakta 

test har svarsalternativen, där det varit möjligt, omgrupperats i syfte att uppnå 

giltighet. Dessa är fråga 2 och fråga 5. 

 
De öppna frågorna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys vilket är en 

metod med vilken det går att dra slutsatser om innehållet i bl.a. en skriven text. 

Metoden går enkelt ut på att materialet bryts ner i mindre delar för att kunna 

grupperas i kategorier vilka återspeglar textens centrala budskap, dessa kategorier 

kan sedan sammanföras under ett gemensamt tema (Graneheim & Lundman, 

2003). Tema för de öppna frågorna i studien sammanfaller med varje frågas 

rubrik, t.ex. blir tema för fråga ett: något som kännetecknar en bra 

överrapportering. De olika kategorierna har styrkts med citat från svaren. 

4.6. Bortfall 

Bortfall kan detta delas in i individbortfall och partiellt bortfall. Med 

individbortfall menas att man erbjudits deltagande men att man av olika 

anledningar ej kommer att medverka i studien (Dahmström, 2005). Av totalt 162 

individer kom 116 stycken att delta i aktuell studie, detta ger ett individbortfall på 

46 individer (28,4%). Inom ambulanssjukvården tillfrågades 122 individer om att 

delta, 95 stycken svarade vilket ger ett individbortfall på 27 individer (22,1%). 
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För sjuksköterskor på akutmottagning var siffrorna 40 stycken tillfrågade och 21 

stycken svar vilket ger individbortfallet 19 individer (47,5%). 

 
Partiellt bortfall syftar till bortfall på enskilda frågor (Dahmström, 2005). Partiellt 

bortfall på enkätens andra och tredje del, 17 punkter som kan ingå vid en 

överrapportering och tolv påståenden rörande överrapportering, med avseende 

på varje individs totalpoäng resulterade i vad Polit och Hungler (1999) kallar 

estimate the missing value. Med detta menas att det utelämnade påståendet ersätts 

med ett estimerat värde. I detta fall har medelvärdet på aktuell fråga, avrundat till 

närmsta heltal, använts. I syfte att göra antagandet mer giltigt bör dessutom det 

estimerade värdet tas från aktuell undergrupp (Polit & Hungler, 1999), i detta 

arbete har undergrupperna arbetsplats och kön använts. Partiellt bortfall på övriga 

frågor resulterade i det som Polit och Hungler (1999) kallar delete the mising 

cases, vilket innebär att individens svar på aktuell fråga stryks. 

4.7. Etiska aspekter 

Enligt Medicinska forskningsrådet (2000) bör man vid forskning samt i alla 

relationer mellan människor beakta fyra etiskt grundläggande principer, dessa är 

respekt för personer (autonomiprincipen), godhetsprincipen, principen att inte 

skada samt rättviseprincipen. 

 
I denna studie har deltagarna informerats dels om syftet med studien och dels om 

att deltagande är frivilligt, med detta uppnår vi informerat samtycke. Deltagarna i 

studien har garanterats fullständig anonymitet, inga svar kommer att kunna 

härledas till specifika personer. Studien har ej heller berört specifika patientfall. 

Risken för skada eller obehag i samband med undersökningen får därför ses som 

minimal. I aktuell studie är urvalet ekvivalent med populationen och således har 

samtliga individer i populationen exakt samma möjligheter att delta. Sammantaget 

medför detta att studien är väl motiverad ur ett etiskt perspektiv. 

 

5. Resultat 

Resultatredovisningen följer enkätens kronologiska ordning, först redovisas 

bakgrundsvariablerna och sedan enkätens övriga delar. 
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5.1. Bakgrundsvariabler 

Totalt kom 116 individer att delta i studien, av dessa arbetade 21 stycken (18,1%) 

på akutmottagningen vid Östersunds sjukhus medan övriga 95 individer (81,9%) 

arbetade inom ambulanssjukvården i Jämtlands län. Könsfördelningen inom det 

totala antalet individer var 46 kvinnor (39,7%) och 70 män (60,3%). 

Utbildningsmässigt förekom bland individerna 35 ambulanssjukvårdare (30,2%), 

42 sjuksköterskor (36,2%) samt 39 vidareutbildade sjuksköterskor (33,6%). Bland 

bakgrundsvariablerna förekom inget bortfall. (se tabell 1) 

 
Tabell 1. Kön och utbildning fördelat på respektive arbetsplats 

4 2 6

12 3 15

16 5 21

29 14 21 64

6 12 13 31

35 26 34 95

Man

Kvinna

Kön

Totalt

Man

Kvinna

Kön

Totalt

Arbetsplats
Akutmottagning

Ambulans

Ambsjv SSK VUB-SSK

Utbildning

Totalt

 
 

Bland de vidareutbildade sjuksköterskorna så fanns fem olika 

specialistinriktningar representerade; nämligen anestesisjuksköterskor, 

ambulanssjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, barnsjuksköterskor samt 

sjuksköterskor med inriktning medicin och kirurgi. Andelen vidareutbildade bland 

sjuksköterskor på akutmottagning var 23,8% medan siffran för sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvården var 56,7%. (se tabell 2) 

 
Tabell 2. Vidareutbildade sjuksköterskor fördelat på respektive arbetsplats 

0 0 1 4 0 5

6 23 4 0 1 34

6 23 5 4 1 39

Akutmottagning

Ambulans

Totalt

Anestesi Ambulans DSK med/kir Barn

Vidareutbildning

Totalt

 
 

Samtliga individers ålder varierade mellan 20 år och 63 år, medelvärdet var 42,1 

år medan medianvärdet låg på 42 år. För sjuksköterskor på akutmottagning 

varierade åldern från 28 år och 60 år, med ett medelvärde på 40,8 år samt 

medianvärde på 40 år. För individer inom ambulanssjukvården varierade åldern 

mellan 20 år och 63 år, medelvärdet var 42,4 år och medianvärdet 43 år. (se tabell 

3) 
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Tabell 3. Gruppindelad ålder fördelat på respektive arbetsplats 

2 11 4 4 21

11 33 37 14 95

13 44 41 18 116

Akutmottagning

Ambulans

Totalt

20 - 30 år 31 - 41 år 42 - 52 år 53 - 63 år

Ålder

Totalt

 
 

Tiden på aktuell arbetsplats, dvs. hur länge man arbetat inom ambulanssjukvården 

eller som sjuksköterska på akutmottagning, varierade mellan 0,3 år och 43 år (se 

tabell 4). Medelvärdet låg på 13,8 år och medianvärdet på 10,5 år. För 

sjuksköterskor på akutmottagning varierade denna tid mellan 0,6 och 35 år, 

medelvärdet låg på 9,4 år och medianvärdet på 5 år. För de inom 

ambulanssjukvården varierade tiden mellan 0,3 år och 43 år, medelvärdet var 14,8 

år, medianvärdet 14 år. I siffrorna för ambulanssjukvården ingår även 

sjuksköterskor som eventuellt arbetat som ambulanssjukvårdare tidigare. 

 
Tabell 4. Gruppindelad tid på aktuell arbetsplats fördelat på respektive arbetsplats samt utbildning 

14 2 0 0 16

1 1 1 2 5

15 3 1 2 21

4 11 16 4 35

13 8 5 0 26

26 6 2 0 34

43 25 23 4 95

SSK

VUB-SSK

Utbildning

Totalt

Ambsjv

SSK

VUB-SSK

Utbildning

Totalt

AKM

AMB

0 - 10 år 11 - 21 år 22 - 32 år 33 - 43 år

Tid på aktuell arbetsplats

Totalt

 
 

5.2. Viktig information i samband med överrapporter ing 

I syfte att analysera vad respektive yrkeskategorier anser vara viktig information i 

samband med överrapportering har respektive frågas medelvärde använts. Detta 

redovisas numeriskt i tabell 5. 

 
Generellt sett finns små skillnader, dock föreligger två statistiska samband. Det är 

statistiskt säkerställt att skillnader förekommer på fråga 5 – övriga relevanta 

sjukdomar (p<5%) och fråga 6 – aktuell medicinering (p<0,1%). Detta redovisas i 

tabell 5 samt i figur 1. Vidare kan ur tabell 5 samt figur 1 utläsas att 

ambulanspersonalen på 11 av de 17 frågorna har ett högre medelvärde än vad 

SSK på akutmottagning har. 
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Tabell 5. Viktig information i samband med överrapportering 

1 10 8,81 2,462 0 2 10 8,64 2,057 2

1 10 9,00 2,387 0 1 10 8,94 1,878 1

2 10 8,90 2,071 0 1 10 9,32 1,558 1

1 10 8,26 2,535 2 1 10 8,78 1,685 1

3 10 7,71 2,283 0 3 10 8,83 1,503 1

2 10 6,11 2,378 2 3 10 8,32 1,829 1

5 10 8,55 1,905 1 4 10 9,19 1,515 1

5 10 8,95 1,746 0 2 10 9,11 1,410 1

4 10 8,67 2,033 0 2 10 8,38 1,973 1

5 10 9,15 1,599 1 1 10 9,05 1,819 1

1 10 8,40 2,604 1 1 10 8,45 2,034 1

2 10 7,19 2,482 0 3 10 8,39 1,678 1

5 10 9,43 1,399 0 3 10 9,49 1,093 1

8 10 9,43 ,870 0 2 10 9,20 1,383 1

8 10 9,70 ,571 1 2 10 9,31 1,359 1

2 10 6,60 2,479 1 1 10 7,56 2,449 1

1 9 5,20 1,852 1 1 10 6,35 2,537 1

1) Patientens namn och
ålder

2) Kontaktorsak

3) Anamnes till aktuellt
besvär

4) Observationer på
hämtplats

5) Övriga relevanta
sjukdomar

6) Aktuell medicinering

7) Allergier/överkänslighet

8) Vitala parametrar på
hämtplats

9) Vitala parametrar vid
avlämning

10) Medvetandegrad på
hämtplats

11) Medvetandegrad vid
avlämning

12) Bedömt tillstånd

13) Behandling

14) Effekt av utförd
behandling

15) Förändringar i
patientens tillstånd

16) ADL-förmåga

17) Social bakgrund

Min Max Mean
Standard
Deviation Missing

Akutmottagning

Min Max Mean
Standard
Deviation Missing

Ambulans

Arbetsplats
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Figur 1. Medelvärdet för varje fråga fördelat på respektive arbetsplats 

 
Analys har även genomförts med avseende på individernas totalpoäng vad gäller 

de 17 frågorna. Medelvärde var 147,12 för ambulanspersonalen och 140,05 för 

sjuksköterskor på akutmottagning. Maximal poäng för detta var 170. Dessa 

värden har en statistisk skillnad mellan de båda yrkeskategorierna (p<5%). 
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5.3. Tolv påståenden rörande överrapportering 

Även på denna del av enkäten har skillnader mellan respektive yrkeskategori 

analyserats, dels med avseende på skillnader vad gäller medelvärdet för varje 

påstående och dels med avseende på varje individs totalpoäng för de tolv 

påståendena. Ur figur 2 och tabell 6 går att utläsa att ambulanspersonal har ett 

högre medelvärde på elva av tolv påståenden. Statistiskt säkerställda skillnader 

föreligger på påstående 2 (p<1%), 5 (p<5%), 6 (p<5%), 7 (p<5%), 8 (p<0,1%), 9 

(p<0,1%) och 10 (p<0,1%). 

 
Tabell 6. Tolv påståenden rörande överrapportering 

4,57 1,630 0 5,09 1,365 1

5,33 1,065 0 5,76 ,710 0

3,71 1,586 0 3,48 1,442 1

4,38 1,802 0 4,95 1,213 1

5,10 1,261 0 5,71 ,617 0

4,14 1,852 0 5,30 ,960 1

5,10 ,995 0 5,51 ,944 0

2,67 1,317 0 4,24 1,382 0

2,24 1,480 0 4,65 1,521 0

4,52 1,167 0 5,49 ,849 0

4,43 1,326 0 4,69 1,177 0

4,71 1,384 0 5,15 1,229 0

1) Överapporteringen tar värdefull tid från den
fortsatta handläggningen av patienten

2) En noggrann och relevant överrapportering
är viktig för patientsäkerheten

3) Den skriftliga rapporten är mer relevant än
den muntliga rapporten i samband med
överrapportering

4) Information som ambulanspersonalen ger
vid överrapportering kan mottagande
sjuksköterska även erhålla från annat håll

5) Det är viktigt att mottagande personal på
akutmottagningen lyssnar aktivt och intresserat
vid överrapporteringen

6) Överrapporteringens kvalité har ingen
betydelse för patientens fortsatta
omhändertagande

7) Det är viktigt att ambulanspersonalen visar
intresse och engagemang för patienten i
samband med överrapportering

8) Information som ej framkommer vid
överrapporteringen är mycket svår att få fram
på annat sätt

9) Det är helt OK att akutmottagningens
personal börjar undersöka patienten innan
överrapporteringen är klar

10) En relevant och adekvat överrapportering är
viktig för den fortsatta handläggningen av
patienten

11) Den muntliga rapporten kan ge information
som den skriftliga rapporten inte kan i
samband med överrapportering

12) Det spelar ingen roll hur
ambulanspersonalen förhåller sig till patienten
för att överrapporteringen skall bli bra

Mean
Standard
Deviation Missing

Akutmottagning

Mean
Standard
Deviation Missing

Ambulans

Arbetsplats
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Figur. 2 
 

Analys med avseende på individernas totalpoäng vad gäller de 12 påståendena ger 

ett medelvärde på 60,00 för ambulanspersonalen och 50,90 för sjuksköterskor på 

akutmottagning. Maximal poäng för detta var 72. Detta ger en statistisk 

säkerställd skillnad mellan de båda yrkeskategorierna (p<0,1%). 

5.4. Flervalsfrågor 

Frågor som här ej varit möjliga att analysera redovisas endast numeriskt i tabell 7. 

På frågor där analys har genomförts redovisas även tillhörande diagram. 

Observera att ordningen i redovisningen skiljer sig från hur enkäten för 

sjuksköterskor på akutmottagning ser ut. 

Nej, sällanJa, oftastJa, alltid

AKM - Läser Du den ambulansjournal som Du mottar i samband med 
överrapportering?�
AMB - Tror Du mottagande sjuksköterska läser den ambulansjournal som Du 
överlämnar i samband med överrapportering?

60%

40%

20%

0%

P
ro

ce
nt

AMB
AKM

Fråga 1

 

Figur 3. Flervalsfråga 1 
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Denna fråga är den enda frågan som det utan att omgruppera svaren går att 

analysera. Analys med Fishers exakta test ger en statistisk säkerställd skillnad 

mellan ambulanspersonal och sjuksköterskor på akutmottagning, p<1%. 

Sjuksköterskor på akutmottagning läser ambulansjournalen som de mottar i större 

utsträckning än vad ambulanspersonalen tror att de gör. (se figur 3) 

Lika viktigaDen muntligaDen skriftliga

AKM & AMB - Vilken del av överrapporteringen, den skriftliga eller den muntliga, 
tycker Du är viktigast?

60%

40%

20%

0%

P
ro

ce
nt

AMB

AKM

Fråga 2

 

Figur 4. Flervalsfråga 2 

 
Inte heller om svaren på denna fråga omgrupperas till lika viktiga eller den 

muntliga/skriftliga förekommer några statistiska samband på denna fråga. (se 

figur 4) 

Lagom långa/kortaFör kortaFör långa

AKM & AMB - Vad anser du om längden på överrapporteringarna?

100%

80%

60%

40%

20%
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AKM

Fråga 5

 

Figur 5. Flervalsfråga 5 
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På denna fråga har svaren omgrupperats till för långa/korta och lagom 

långa/korta. Analys med Fishers exakta test ger med dessa omgrupperingar ett 

statistiskt samband mellan de båda yrkeskategorierna på p<5%. 

Ambulanspersonalen är mer nöjda med den nuvarande längden på 

överrapporteringarna än vad en sjuksköterska på akutmottagning är, dessa anser 

framför allt att överrapporteringarna är för långa. (se figur 5) 

 
Tabell 7. Flervalsfrågor 

11 52,4% 16 16,8% 27 23,3%

8 38,1% 61 64,2% 69 59,5%

2 9,5% 18 18,9% 20 17,2%

21 100,0% 0 95 100,0% 0 116 100,0% 0

6 28,6% 17 18,1% 23 20,0%

4 19,0% 15 16,0% 19 16,5%

11 52,4% 62 66,0% 73 63,5%

21 100,0% 0 94 100,0% 1 115 100,0% 1

0 ,0% 7 7,4% 7 6,0%

19 90,5% 78 82,1% 97 83,6%

2 9,5% 10 10,5% 12 10,3%

21 100,0% 0 95 100,0% 0 116 100,0% 0

14 66,7% 70 74,5% 84 73,0%

5 23,8% 9 9,6% 14 12,2%

2 9,5% 15 16,0% 17 14,8%

21 100,0% 0 94 100,0% 1 115 100,0% 1

5 23,8% 0 ,0% 5 4,3%

0 ,0% 6 6,4% 6 5,2%

16 76,2% 88 93,6% 104 90,4%

21 100,0% 0 94 100,0% 1 115 100,0% 1

19 90,5% 89 93,7% 108 93,1%

1 4,8% 3 3,2% 4 3,4%

1 4,8% 3 3,2% 4 3,4%

21 100,0% 0 95 100,0% 0 116 100,0% 0

20 95,2% 92 96,8% 112 96,6%

1 4,8% 3 3,2% 4 3,4%

21 100,0% 0 95 100,0% 0 116 100,0% 0

2 9,5% 11 11,6% 13 11,2%

16 76,2% 61 64,2% 77 66,4%

3 14,3% 16 16,8% 19 16,4%

0 ,0% 7 7,4% 7 6,0%

21 100,0% 0 95 100,0% 0 116 100,0% 0

11 52,4% 0 ,0% 11 52,4%

9 42,9% 0 ,0% 9 42,9%

1 4,8% 0 ,0% 1 4,8%

21 100,0% 0 0 . 95 21 100,0% 95

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej, sällan

Total

1

Den skriftliga

Den muntliga

Lika viktiga

Total

2

Ja

Nej

Vet ej

Total

3

Ja

Nej

Vet ej

Total

4

För långa

För korta

Lagom långa/korta

Total

5

Stor betydelse

Liten betydelse

Vet ej

Total

6

Stor betydelse

Liten betydelse

Total

7

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller
missnöjd

Ganska missnöjd

Total

8

Mycket relevant

Ganska relevant

Ganska irrelevant

Total

9

Antal % Missing

Akutmottagning

Antal % Missing

Ambulans

Antal % Missing

Total

Arbetsplats

 

5.5. Öppna frågor 

Dessa frågor har bearbetats m.h.a. kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2003). Själva frågeställningen bildar i resultatredovisningen även tema 

som olika kategorier av svar hamnar under. 
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Något som kännetecknar en bra överrapportering 
     
Tabell 8a 
 

 
 

Tabell 8b 
 

 

Ambulans 
 

 
 

Akutmottagning 
 
Kommunikation 
 
”Att mottagande sköterska tar sig tid att 
lyssna på min rapport” 
 
”Att man känner att den som tar emot 
rapporteringen är intresserad av det man 
berättar” 
 
Innehåll 
 
”Faktabaserad utan egna spekulationer” 
 
”Tydlighet, fokus på anamnes, status, 
behandlingsåtgärder, resultat” 
 
Struktur 
 
”Kort och relevant” 
 
”Ordning och reda med en klar röd tråd” 
 
”Att sköterska och inte bara uska finns på 
plats och lyssnar och frågar om det är nåt 
hon/han undrar över” 
 
Intresse & engagemang 
 
”Engagemang från båda parter, visa 
intresse!” 
 
”När båda parter aktivt visar intresse för 
varandras information” 
 
Journalföring 
 
”En bra skriven journal som kompletteras av 
en bra muntlig rapport” 
 

  
Kommunikation 
 
”Frågor/motfrågor om kompl. pat. Enkla 
okomplicerade fall går ofta bra att bara 
läsa” 
 
Innehåll 
 
”Konkreta uppgifter som har betydelse för 
pat’s tillstånd som inte går att få reda på på 
annat vis” 
 
”Kort adekvat information om pat’s 
nuvarande hälsotillstånd, kontaktorsak samt 
tidigare hälsohistoria o vitala parametrar” 
 
”Kort orsak, ABC” 
 
Struktur 
 
”RELEVANT information, kortfattat och 
”logiskt” framfört”  
 
”Kort, koncis, struktur” 
 
”Snabb o konkret rapport” 
 
Intresse & engagemang 
 
”Engagemang” 
 

 
De två stora kategorierna vad gäller ambulanspersonalens svar är kommunikation 

och struktur, under vardera dessa kategorier förekom ca. 30 svar. För 

sjuksköterskor på akutmottagning är de stora kategorierna struktur och innehåll, 

dessa innehöll ca. 10 svar vardera. Svaren är snarlika sånär som att en hel del svar 

rörande journalföring förekommer bland ambulanspersonalen medan det inte alls 

förekommer bland sjuksköterskor på akutmottagning. 
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Något som kännetecknar en dålig överrapportering 
 

Tabell 9a 
 

 
 

Tabell 9b 
 

 

Ambulans 
 

 
 

Akutmottagning 
 
Bristande kommunikation 
 
”När mottagande personal inte lyssnar och 
är intresserad av att klä av patienten och 
fråga om patientbrickan” 
 
”Att man pratar för döva öron, ssk lyssnar 
inte” 
 
Bristande innehåll 
 
”Okoncentrerad, lång med mycket egna 
bedömningar och spekulationer” 
 
”Att väsentliga delar i överrapporteringen 
missas, tex patientens kontaktorsak, anamnes 
m.m” 
 
Bristande struktur 
 
”Stress och hög belastning. Rapport nära 
personer som inte är inblandade” 
 
”Att mottagande personal börjar arbeta med 
pat innan överrapporteringen är klar” 
 
”Brist på tid” 
 
Bristande intresse & engagemang 
 
”Ett visat ointresse från den ena eller båda 
parter” 
 
”SSK är ”borta”, rapport till uska. De kan ju 
låtsas vara intresserade i alla fall” 
 
”Att ssk sysslar med annat under tiden” 
 
Bristande journalföring 
 
”Dålig journaldokumentation” 
 

  
Bristande innehåll 
 
”Irrelevant, personliga värderingar och 
åsikter” 
 
”En ”säker” diagnos från ambpersonal kan 
vägleda personalen på akm felaktigt, ex 
gallsmärta kan visa sig vara hjärtproblem” 
 
”Svammel, för mycket jargong/skämt” 
 
Bristande struktur 
 
”När ambpersonalen inte ”släpper taget” 
om patienten, dröjer sig kvar och hindrar 
mina egna frågor & undersökningar” 
 
”Om ej den skriftliga rapporten är klar” 
 
”En ambssk som har bråttom, stressad vill ej 
vänta utanför ”Triaget”.” 
 
Bristande intresse & engagemang 
 
”Ointresse” 
 
Bristande patientfokus 
 
”Ignorering av vaken o klar pat. Ex vända 
ryggen till och prata om pat i tredje person” 
 
”Pratar över huvudet på patienten. 
Patientens egen upplevelse är viktig. Ej 
prata i tredje person” 
 

 

Dessa svar är i stora drag föregående frågas motsatser. Skillnader bland 

sjuksköterskor på akutmottagning förekommer dock, kategorin kommunikation är 

inte längre representerad medan kategorin bristande patientfokus har tillkommit. 
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Övriga kommentarer rörande överrapportering (t.ex. förslag på 
förbättringar) 
 
Tabell 10a 
 

 
 

Tabell 10b 
 

 

Ambulans 
 

 
 

Akutmottagning 
 
Förslag på förbättringar 
 
Förbättra kommunikationen 
 
”Viss akm personal bör lyssna mer vad 
ambpersonal har att säga innan de börjar 
arbeta eller ställa egna frågor” 
 
Förbättra innehållet 
 
”Att man har gemensamma punkter, 
upptryckt program, som ska stämmas av. 
Gäller rapportör och mottagande ssk” 
 
Förbättrad struktur 
 
”Gå åt sidan och ej stå bredvid patient vid 
överrapportering. Endast avsätta tid till 
rapport till den är klar, ej hålla på med annat 
just då” 
 
”Jag har känslan av att vi ej är ett team med 
akuten. Ambulanssjukvården för sig, akuten 
för sig. Det påverkar. Gemensamma rutiner 
kan saknas” 
 
”Väntetiden bör minimeras, mer personal + 
triagerum, ibland 10-15 väntetid” 
 
Förbättrat intresse & engagemang 
 
”Både uska och ssk bör engagera sig i 
överrapportering” 
 
Förbättrad journalföring 
 
”Ett gemensamt journalsystem” 
 
Övriga kommentarer 
 
”Tycker att det fungerar bra” 
 
”Väldigt olika ”standard” på akutens 
sköterskor. Vissa mycket bra, andra 
nonchalanta och ointresserade” 
 

  
Förslag på förbättringar 
 
Förbättra innehållet 
 
”Bra om telnr till anhöriga skrivs ner före 
trp till sjh. (om möjligt)” 
 
Förbättrad struktur 
 
”Omorganisation i ”Triaget”, kunna lämna 
över till en ssk och placera pat i ”triagets 
sängväntrum” om pat ej är Prio 1 och måste 
träffa läkare på en gång” 
 
”Rapport till SSK ej USK:or. Rapporten 
”skriftlig” klar vid ankomst AKK. (ofta 
skrivs den på patrummet)” 
 
Förbättrad journalföring 
 
”Gemensam journalföring – mkt dubbeljobb 
– vi skriver många gånger samma saker 
flera gånger” 
 
Övriga kommentarer 
 
”Svår enkät att svara på då det beror väldigt 
mycket på vilken pat de kommer med” 

 

Här har svaren nästan uteslutande handlat om förslag på förbättringar varför 

denna kategori blivit så stor att subkategorier skapats. Förslagen sammanfaller i 

stora drag med det som upplevdes negativt i föregående fråga. 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Datainsamlingen genomfördes med enkäter vilket är naturlig med tanke på 

studiens syfte. Fördelar med att använda enkäter är bl.a. att fler respondenter kan 

delta jämfört med om t.ex. intervjuer hade tillämpats, detta gör att resultatet blir 

mer generaliserbart (Dahmström, 2005).  I studien medförde detta att hela 

populationen inom aktuellt geografiskt område kunde nås, urvalet var ekvivalent 

med populationen, total generaliserbarhet måste därför sägas vara uppnådd för 

detta område. Huruvida generaliserbarhet föreligger jämfört med andra delar av 

landet beror säkerligen på flera faktorer, t.ex. organisatoriska, varför denna fråga 

lämnas obesvarad. Ytterliggare fördelar med att enkäter användes är att deltagarna 

kunde garanteras fullständig anonymitet. 

 
Nackdelar med att använda enkäter är bl.a. att möjligheterna att räta ut eventuella 

otydligheter i enkäten är starkt begränsad i jämförelse med t.ex. en strukturerad 

intervju (Dahmström, 2005). Vissa uppgifter tyder på att otydligheter förekommit, 

en deltagare tog per telefon kontakt med författarna angående hur en fråga skulle 

tolkas, andra har lämnat kommentarer på enkäten. Vanligaste kommentaren lyder: 

beror till stor del på vilken patient det är. Ytterligare nackdelar med att använda 

enkäter är att undersökaren har svårt att motivera respondenterna till deltagande 

(Dahmström, 2005). Extra besvärligt blir detta då fullständig anonymitet 

garanteras eftersom inga personliga påminnelser då kan skickas ut. Detta blev i 

studien särskilt påtagligt då den låga svarsfrekvensen från akutmottagningens sida 

medförde att flera analyser ej kunde genomföras. Detta är en allvarlig brist som 

borde ha förutsetts. Större ansträngningar borde ha genomförts i syfte att garantera 

fullgott deltagande, t.ex. att skicka ut generella påminnelser eller att i större 

utsträckning utnyttjat den kontakt vi etablerat med den namngivna sjuksköterskan 

vid akutmottagningen. Att detta ej gjordes kan i viss utsträckning förklaras med 

tidsbrist. 

 

När enkäter skall användas finns två alternativ, antingen används ett redan 

befintligt instrument om detta i tillräcklig utsträckning stämmer med syftet eller så 

konstrueras ett nytt instrument. Fördelen med det första alternativet är att frågorna 
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i viss mån redan är kvalitetstestade (Ejlertsson, 1996). Då lämpligt instrument ej 

gick att finna till föreliggande studie valdes istället det senare alternativet, att 

konstruera en egen enkät. Frågorna konstruerades i de flesta fall utifrån 

författarnas egna erfarenheter och föreställningar vad frågorna faktiskt skulle 

mäta, nackdelarna med detta torde vara uppenbart. Utvecklandet av ett 

frågeformulär med tillfredsställande validitet är enligt Dahmström (2005) en 

process som bör innehålla flera olika moment. Att då konstruera ett eget 

frågeformulär på så kort tid som i aktuellt fall kan i efterhand tyckas vara aningen 

naivt. Detta visade sig bland annat på enkätens tredje del, flervalsfrågorna, där 

betydligt mer tankekraft borde ha lagts på att konstruera vettiga svarsalternativ. 

Den sneda svarsfördelningen borde ha förutsetts och sålunda även de efterföljande 

analyssvårigheterna. Detta är en mycket allvarlig brist i undersökningen. Mer tid 

borde ha ägnats åt utvecklandet av frågeformuläret och sålunda åt stärkandet av 

dess validitet och reliabilitet. Ytterligare validitetsbrist är att enkäten, och då 

framför allt dess andra del, tolv påståenden rörande överrapportering, är färgade 

av författarnas egen bakgrund, nämligen den att bägge arbetar inom 

ambulanssjukvården. Det går ej att komma ifrån möjligheten att frågorna 

omedvetet konstruerats på så sätt att de i slutänden i högre utsträckning 

framställer ambulanssjukvården i en mer positiv dager. 

 
Vad gäller den kvalitativa innehållsanalysen finns det säkerligen en hel del mer att 

önska men då kan man alltid komma ihåg att det alltid blir någon form av 

tolkning, bara mer eller mindre djup (Graneheim & Lundman, 2003). 

6.2. Resultatdiskussion 

På enkätens första del, 17 punkter som kan ingå vid en överrapportering, förekom 

två säkerställda skillnader samt skillnad med avseende på totalpoäng, dessutom 

hade ambulanspersonal generellt sett ett högre medelvärde på de olika frågorna. 

Att dessa skillnader föreligger är mycket intressant och kan säkerligen till stor del 

bero på det olika fokus som respektive yrkeskategori besitter. 

Ambulanspersonalen ansvar för en patient som de har vårdat och undersökt under 

ett kort och många gånger intensivt möte, överrapporteringen utgör slutet på detta 

möte. Ambulanspersonalen anser, så klart, att de undersökningar som genomförts 

är relevanta och viktiga, annars skulle de ej ha genomförts. Sjuksköterskan på 
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akutmottagningen däremot träffar patienten för första gången, kanske ansvarar 

han/hon för ytterligare patienter. Att ambulanspersonalen i det läget i högre 

utsträckning anser sin information vara viktigare än sjuksköterskan på 

akutmottagningen förefaller i våra öron ej som något konstigt. Intressant med vad 

ambulanspersonalen uppger vara viktig information vid överrapportering är att 

detta inte fullt ut stämmer med vad Yong et al. (2007) menar faktiskt ingår vid 

överrapporteringen. Till exempel så hamnar övriga relevanta sjukdomar och 

aktuell medicinering betydligt högre upp på listan över vad som verkligen 

överrapporteras än vad det gör på listan över vad som är viktig information. Inom 

detta område skulle det vara intressant med vidare studier, det vill säga om detta 

fenomen faktiskt förekommer inom samma organisation och vad orsaken till detta 

i så fall kan vara. 

 
På enkätens andra del, tolv påståenden rörande överrapportering, förekom sju 

säkerställda skillnader varav vissa mycket starka, även på totalpoängen förekom 

skillnader. Dessutom intog ambulanspersonalen på 11 av 12 påståenden en mer 

positiv hållning än vad sjuksköterska på akutmottagning gjorde. Detta är i viss 

linje med det faktum att ambulanspersonalen har en mer positiv syn på det 

kvalitetsmässiga innehållet i överrapporteringen än vad sjuksköterskor på 

akutmottagning har (Thakore & Morrison, 2001). Inte heller här förefaller det 

konstigt att ambulanspersonalen totalt sett har en mer positiv attityd till 

överrapportering än vad sjuksköterskor på akutmottagning har. Förklaringen till 

detta kan likt tidigare bero på att situationen med överrapportering i stor 

utsträckning bygger på att ambulanspersonalen har något att förmedla medan 

akutmottagningens personal lyssnar. I ljuset av detta förefaller dessa skillnader 

inte heller de som speciellt konstiga. 

 
Trots att dessa skillnader har en rimlig förklaring är de icke desto mindre ett 

troligt irritationsmoment de båda grupperna mellan. Ambulanspersonalen 

beskriver ointresse från sjuksköterskor på akutmottagningen medan dessa i sin tur 

uppfattar ambulanspersonalens överrapporteringar som onödigt utdragna och/eller 

irrelevanta. Detta resonemang styrks av svaren på de öppna frågorna. Även andra 

studier styrker detta resonemang. Bruce och Suserud (2005) betonar vikten av ett 

aktivt och intresserat lyssnande från sjuksköterskan på akutmottagningen för att 
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överrapporteringen skall bli bra. Även Jenkin et al. (2007) betonar vikten av aktivt 

lyssnande från akutmottagningens personal. Vidare menar Thakore och Morrison 

(2001) som tidigare nämnts att ambulanspersonal har en mer positiv syn på det 

kvalitetsmässiga innehållet i överrapporteringen än vad sjuksköterskor på 

akutmottagning har. Att mottagande sjuksköterska uppfattas som ”nonchalant” 

kan kanske förklaras med att studien endast belyser den ”vardagliga” 

överrapporteringen, där patienten många gånger är klar och redig och kan föra sin 

egen talan. Behovet av information från annat håll än från patienten själv kanske 

helt enkelt inte existerar. 

 
På enkätens tredje del förekom två säkerställda skillnader. Detta är dels på fråga 

1, huruvida ambulanspersonalen tror att mottagande sjuksköterska läser journalen 

de mottar eller huruvida sjuksköterskor på akutmottagning faktiskt läser den 

journal som de mottar. Och dels på fråga 5, vad som anses om längden på 

överrapporteringarna. Dessa resultat går helt i linje med vad som redan 

diskuterats, nämligen att ambulanspersonal misstror mottagande sjuksköterskas 

intresse vad gäller överrapportering medan sjuksköterskor på akutmottagning 

eftersträvar en kort och koncis överrapportering. 

 
Slutligen visar även enkätens öppna frågor på det som redan diskuterats vid flera 

tillfällen, nämligen det att ambulanspersonalen många gånger beskriver frustration 

över att mottagande sjuksköterska ej lyssnar aktivt och intresserat. Detta helt i 

överensstämmelse med vad både Bruce och Suserud (2005) samt Jenkin et al. 

(2007) har beskrivit. För sjuksköterskor på akutmottagningens del visar dessa 

frågor med tydlighet att de många gånger upplever överrapporteringarna som 

innehållslösa och utan struktur. Intressant är att ambulanspersonalen anser 

journalföring vara en viktig del av överrapporteringen. 

 

7. Slutsatser 
Sammantaget visar denna studie på en positiv bild vad gäller överrapporteringar, 

för det mesta förefaller denna process fortgå fullständigt problemfritt med nöjda 

inblandade parter trots att vissa avvikelser förekommer. Nedan redovisas i 

punktform de slutsatser som berör de frågeställningar som formulerades under 

syftet. 
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� Vad respektive yrkesgrupp anser vara viktig information har med tydlighet 

framgått. Gemensamt är att behandling, effekt av utförd behandling samt 

förändringar i patientens tillstånd är information som anses vara viktig i 

bägge grupperna. Två statistiska skillnader förekommer, dessa avser 

information om övriga relevanta sjukdomar samt aktuell medicinering. 

Dessutom anser ambulanspersonalen rent generellt denna information som 

mer viktig än vad sjuksköterskor på akutmottagning gör. 

 
� I vilken utsträckning respektive personalkategori anser sig vara tillfredsställda 

med den överrapportering som sker är betydligt svårare att ge ett entydigt svar 

på. Att så är fallet kan härledas till olika faktorer, t.ex. att många frågor ej 

kunde analyseras p.g.a. för stort bortfall, ogenomtänkta frågor från första 

början. Dock kan ses att ambulanspersonal i högre utsträckning har en mer 

positiv syn på överrapportering som företeelse. 

 
� Vilka faktorer som bidrar till minskad tillfredsställelse i samband med 

överrapportering får även detta anses som besvarat. Trots stora likheter mellan 

yrkesgrupperna förekommer vissa skillnader. Ambulanspersonalen anser brist 

på intresse/engagemang från mottagande sjuksköterska samt när denne visar 

brist på aktivt lyssnande vara en starkt bidragande orsak till minskad 

tillfredsställelse. Sjuksköterskor på akutmottagning däremot anser irrelevanta 

överrapporteringar med för mycket ”svammel” vara bidragande orsak till 

minskad tillfredsställelse. 

 
Författarnas förslag till förändringar blir således att tid måste avsättas för 

överrapporteringar, detta behöver inte nödvändigtvis betyda tid i rent 

kvantitetsmässiga termer utan även kvalitetsmässigt. Exempelvis att under 

överrapporteringen är fokus på just detta och inget annat. Vidare behöver även 

innehållet i överrapporteringarna bättre struktur, det spelar ingen roll hur mycket 

värdefull information som ambulanspersonalen lyckats samla in om de ej lyckas 

vidareförmedla detta på ett kort och strukturerat sätt. 
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Bilaga 1 
 

Mittuniversitetet 
SUNDSVALL/ÖSTERSUND 

 

Information angående studie 
 
Vid varje tillfälle som ambulansen avlämnar en patient på akutmottagningen sker ett 
informationsutbyte i form av överrapportering mellan ambulanspersonalen och mottagande 
sjuksköterska. Kunskapen om hur inblandad personal ser på denna överrapportering är idag 
bristfällig. Bättre kunskap om detta kan medföra positiva effekter för såväl patienten som för 
inblandad personal. 
 
Syftet med aktuell studie är således att beskriva i vilken utsträckning amulanspersonal och 
sjuksköterskor på akutmottagningen är tillfredsställda med den överrapportering som sker 
samt att beskriva vad respektive personalgrupp anser vara viktig information vid 
överrapportering. 
 
Mot bakgrund av detta erbjuds samtliga anställda inom ambulanssjukvården i jämtlands läns 
landsting samt samtliga sjuksköterskor på akutmottagningen vid Östersunds sjukhus att delta 
genom att besvara ett frågeformulär. Studien kommer även att genomföras vid en 
akutmottagning samt ett ambulansdistrikt i Stockholm. 
 
Ditt deltagande i studien är naturligtvis helt frivilligt, men för studiens kvalitet är det mycket 
viktigt att så många som möjligt besvarar det bifogade frågeformuläret. Därför är vi ytterst 
angelägna att just Du deltar genom att besvara frågeformuläret så noggrant som möjligt. 
Frågorna tar ca. 5-10 minuter att besvara och när Du är klar skickar Du tillbaka 
frågeformuläret genom att använda det bifogade portofria svarskuvertet. Vi ser helst att Du 
skickar tillbaka frågeformuläret så fort som möjligt, dock senast den 14 mars. 
 
De svar Du lämnar kommer att behandlas anonymt. Detta innebär att ingen, inte ens vi som 
ansvarar för undersökningen, kommer att kunna härleda hur Du som enskild individ har 
svarat. 
 
Vi som genomför studien är båda sjuksköterskor tillika studenter på specialistutbildningen 
med inriktning ambulanssjukvård vid mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund. Aktuell studie 
är en del av examensarbetet vid nämnda utbildning. 
 
Har Du några problem med frågorna eller funderingar och frågor i övrigt får Du gärna höra av 
Dig till oss. Telefonnumren hittar Du längst ner i detta brev. 
 
Slutligen vill vi än en gång betona hur viktig just Du är för studiens genomförande. 
 
 
Studerande 
 

Josefine Marqvard 
Tel: 0730-31 33 41 
 
Niclas Jonasson 
Tel: 070-211 89 82 

Handledare/projektansvarig 
 

Marianne Svedlund 



 

 

Bilaga 2 
 

Tack för ditt deltagande! 
Detta frågeformulär består av fyra sidor och berör den överrapportering som sker mellan ambulanspersonal 
och mottagande sjuksköterska på akutmottagningen. Frågorna berör endast den ”vardagliga” 
överrapporteringen, dvs. situationer då överrapportering i första hand sker direkt till sjuksköterska. Detta 
utesluter situationer där läkare är närvarande, så som exempelvis vid traumalarm och dylikt. 
 
Vi har full förståelse för att mycket rörande överrapportering skiljer sig åt från fall till fall, dock ber vi Dig 
ändå ta ställning till varje fråga så gott Du kan. 
 
Kom ihåg att Du bara kan välja ett svarsalternativ på frågor där svarsalternativ förekommer och Du kan 
heller inte markera mellan svarsalternativen. 
 
 
Ambulanssjukvårdare besvarar fråga 1-4 medan sjuksköterskor besvarar samtliga frågor (1-6) 
 

1. Är du? 
 

 □ Kvinna 
 □ Man 

 

2. Din ålder?_________ 
 

3. Vilken är din utbildning?  
 

 □ Ambulanssjukvårdare 
 □ Sjuksköterska 
 □ Vidareutbildad SSK 
  (om vidareutbildad, ange vilken vidareutbildning)__________________________________ 

 
4. Hur länge har Du arbetat inom ambulanssjukvården?_________ 

 
5. Hur länge har Du arbetat som sjuksköterska?_________ 

 
6. Hur lång är Din erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på ambulans?_________ 
 

 



 

 

 

Nedan följer 17 punkter som kan  ingå vid en överrapportering. Vi ber Dig här, 
på en skala 1 till 10 (där 1 är oviktigt och 10 är mycket viktigt) ange hur viktig 
du anser vardera  av dessa punkter är i samband med överrapportering . 

 

(1-10) 

1. Patientens namn och ålder  

2. Kontaktorsak  (anledningen till att ambulans tillkallades)  

3. Anamnesen till aktuellt besvär (t.ex. symtom-/smärtutveckling, skademekanism)  

4. Observationer på hämtplats (ett helhetsintryck från själva hämtplatsen)  

5. Övriga relevanta sjukdomar (inklusive tidigare sjukdomar av betydelse, t.ex. stroke/hjärtinfarkt)  

6. Aktuell medicinering  

7. Allergier/överkänslighet  

8. Vitala parametrar (puls, blodtryck, andning/saturation) på hämtplats  

9. Vitala parametrar (puls, blodtryck, andning/saturation) vid avlämning  

10. Medvetandegrad på hämtplats  

11. Medvetandegrad vid avlämning  

12. Bedömt tillstånd (ambulanspersonalens egen bedömning av patientens tillstånd)  

13. Behandling (utförd av ambulanspersonal eller annan vårdpersonal på hämtplats)  

14. Effekt av utförd behandling  

15. Förändringar i patientens tillstånd (under den tid ambulanspersonalen observerat patienten)  

16. ADL-förmåga  (patientens normala förmåga till kommunikation & fysisk aktivitet)  

17. Social bakgrund (en helhets bild av patientens nuvarande sociala förhållanden)  



 

 

Tolv påståenden rörande överrapportering 
Här följer tolv påståenden som handlar om hur Du generellt ser på och upplever situationen rörande 
överrapportering mellan ambulanspersonal och sjuksköterska på akutmottagning. Vi ber Dig att spontant ta 
ställning till varje påstående och markera Din inställning genom att ringa in den siffra som bäst stämmer överens 
med Din uppfattning. Du kan bara ringa in ett alternativ och Du kan inte markera mellan siffrorna. 

1. 

 

Överrapportering tar värdefull tid från den fortsat ta handläggningen av patienten 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

2. 

 

En noggrann och relevant överrapportering är viktig för patientsäkerheten 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

3. 

 

Den skriftliga rapporten är mer relevant än den muntliga rapporten i samband med överrapportering 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

4. 

 

Information som ambulanspersonalen ger vid överrapportering kan mottagande sjuksköterska även erhålla från annat håll 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

5. 

 

Det är viktigt att mottagande personal på akutmottagningen lyssnar aktivt och intresserat vid överrapporteringen 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

6. 

 

Överrapporteringens kvalité har ingen betydelse för patientens fortsatta omhändertagande 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

7. 

 

Det är viktigt att ambulanspersonalen visar intresse och engagemang för patienten i samband med överrapportering  

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

8. 

 

Information som ej framkommer vid överrapporteringen är mycket svår att få fram på annat sätt 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

9. 

 

Det är helt OK att akutmottagningens personal börjar undersöka patienten innan överrapporteringen är klar 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

10. 

 

En relevant och adekvat överrapportering är viktig för den fortsatta handläggningen av patienten 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

11. 

 

Den muntliga rapporten kan ge information som den skriftliga rapporten inte kan i samband med överrapportering 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

12. 

 

Det spelar ingen roll hur ambulanspersonalen förhåller sig till patienten för att överrapporteringen skall bli bra 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 



 

 

 
1. Tror Du mottagande sjuksköterska läser den 

ambulansjournal som Du överlämnar i 
samband med överrapportering? 

 

 □ Ja, alltid 
 □ Ja, oftast 
 □ Nej, sällan 
 □ Nej, aldrig 

 
2. Vilken del av överrapporteringen, den 

skriftliga eller den muntliga, tycker Du är 
viktigast? 

 

 □ Den skriftliga 
 □ Den muntliga 
 □ Lika viktiga 

 
3. Behövs det mer tid för överrapportering? 
 

 □ Ja 
 □ Nej 
 □ Vet ej 

 
4. Bör ambulanspersonalens egen bedömning 

vad gäller patientens tillstånd ingå i 
överrapporteringen? 

 

 □ Ja 
 □ Nej 
 □ Vet ej 
 

  
5. Vad anser Du om längden på 

överrapporteringarna? 
 

 □ För långa 
 □ För korta 
 □ Lagom långa/korta 

 
6. Vilken betydelse tror Du mottagande 

sjuksköterskas intresse och engagemang har 
för att överrapporteringen skall bli bra?  

 

 □ Stor betydelse 
 □ Liten betydelse 
 □ Ingen betydelse 
 □ Vet ej 

 
7. Vilken betydelse tror Du ditt eget intresse 

och engagemang har för att 
överrapporteringen skall bli bra? 

 

 □ Stor betydelse 
 □ Liten betydelse 
 □ Ingen betydelse 
 □ Vet ej 

 
8. Hur nöjd är Du med mottagande 

sjuksköterskas agerande i samband 
överrapporteringar? 

 

 □ Mycket nöjd 
 □ Ganska nöjd 
 □ Varken nöjd eller missnöjd 
 □ Ganska missnöjd 
 □ Mycket missnöjd 

 
9.   Ange med egna ord något som kännetecknar en bra överrapportering 

 

 
10.   Ange med egna ord något som kännetecknar en dålig överrapportering 

 

 
11.   Övriga kommentarer rörande överrapportering (t.ex. förslag på förbättringar) 

 



 

 

 
 
 
Bilaga 3 
 

Tack för ditt deltagande! 
Detta frågeformulär består av fyra sidor och berör den överrapportering som sker mellan ambulanspersonal 
och mottagande sjuksköterska på akutmottagningen. Frågorna berör endast den ”vardagliga” 
överrapporteringen, dvs. situationer då överrapportering i första hand sker direkt till sjuksköterska. Detta 
utesluter situationer där läkare är närvarande, så som exempelvis vid traumalarm och dylikt. 
 
Vi har full förståelse för att mycket rörande överrapportering skiljer sig åt från fall till fall, dock ber vi Dig 
ändå ta ställning till varje fråga så gott Du kan. 
 
Kom ihåg att Du bara kan välja ett svarsalternativ på frågor där svarsalternativ förekommer och Du kan 
heller inte markera mellan svarsalternativen. 
 
  

1. Är du? 
 

 □ Kvinna 
 □ Man 

 

2. Din ålder?_________ 
 

3. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?_________ 

 
4. Hur lång är din erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på akutmottagning?_________ 

 
5. Vilken är din utbildning?  
 

 □  Sjuksköterska 
 □ Vidareutbildad SSK 
  (om vidareutbildad, ange vilken vidareutbildning)__________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nedan följer 17 punkter som kan  ingå vid en överrapportering. Vi ber Dig här, 
på en skala 1 till 10 (där 1 är oviktigt och 10 är mycket viktigt) ange hur viktig 
du anser vardera  av dessa punkter är i samband med överrapportering . 

 

(1-10) 

1. Patientens namn och ålder  

2. Kontaktorsak  (anledningen till att ambulans tillkallades)  

3. Anamnesen till aktuellt besvär (t.ex. symtom-/smärtutveckling, skademekanism)  

4. Observationer på hämtplats (ett helhetsintryck från själva hämtplatsen)  

5. Övriga relevanta sjukdomar (inklusive tidigare sjukdomar av betydelse, t.ex. stroke/hjärtinfarkt)  

6. Aktuell medicinering  

7. Allergier/överkänslighet  

8. Vitala parametrar (puls, blodtryck, andning/saturation) på hämtplats  

9. Vitala parametrar (puls, blodtryck, andning/saturation) vid avlämning  

10. Medvetandegrad på hämtplats  

11. Medvetandegrad vid avlämning  

12. Bedömt tillstånd (ambulanspersonalens egen bedömning av patientens tillstånd)  

13. Behandling (utförd av ambulanspersonal eller annan vårdpersonal på hämtplats)  

14. Effekt av utförd behandling  

15. Förändringar i patientens tillstånd (under den tid ambulanspersonalen observerat patienten)  

16. ADL-förmåga  (patientens normala förmåga till kommunikation & fysisk aktivitet)  

17. Social bakgrund (en helhets bild av patientens nuvarande sociala förhållanden)  

 
 



 

 

Tolv påståenden rörande överrapportering 
Här följer tolv påståenden som handlar om hur Du generellt ser på och upplever situationen rörande 
överrapportering mellan ambulanspersonal och sjuksköterska på akutmottagning. Vi ber Dig att spontant ta 
ställning till varje påstående och markera Din inställning genom att ringa in den siffra som bäst stämmer överens 
med Din uppfattning. Du kan bara ringa in ett alternativ och Du kan inte markera mellan siffrorna. 

1. 

 

Överrapportering tar värdefull tid från den fortsat ta handläggningen av patienten 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

2. 

 

En noggrann och relevant överrapportering är viktig för patientsäkerheten 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

3. 

 

Den skriftliga rapporten är mer relevant än den muntliga rapporten i samband med överrapportering 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

4. 

 

Information som ambulanspersonalen ger vid överrapportering kan mottagande sjuksköterska även erhålla från annat håll 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

5. 

 

Det är viktigt att mottagande personal på akutmottagningen lyssnar aktivt och intresserat vid överrapporteringen 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

6. 

 

Överrapporteringens kvalité har ingen betydelse för patientens fortsatta omhändertagande 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

7. 

 

Det är viktigt att ambulanspersonalen visar intresse och engagemang för patienten i samband med överrapportering  

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

8. 

 

Information som ej framkommer vid överrapporteringen är mycket svår att få fram på annat sätt 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

9. 

 

Det är helt OK att akutmottagningens personal börjar undersöka patienten innan överrapporteringen är klar 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

10. 

 

En relevant och adekvat överrapportering är viktig för den fortsatta handläggningen av patienten 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

11. 

 

Den muntliga rapporten kan ge information som den skriftliga rapporten inte kan i samband med överrapportering 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 

12. 

 

Det spelar ingen roll hur ambulanspersonalen förhåller sig till patienten för att överrapporteringen skall bli bra 

Instämmer fullständigt              6             5             4             3             2             1              Instämmer inte alls 



 

 

 
1. Läser Du den ambulansjournal som Du 

mottar i samband med överrapportering? 
 

 □ Ja, alltid 
 □ Ja, oftast 
 □ Nej, sällan 
 □ Nej, aldrig 

 
2. Vilken del av överrapporteringen, den 

skriftliga eller den muntliga, tycker Du är 
viktigast? 

 

 □ Den skriftliga 
 □ Den muntliga 
 □ Lika viktiga 

 
3. Är informationen som Du får via 

överrapporteringen relevant för Dig? 
 

 □ Mycket relevant 
 □ Ganska relevant 
 □ Varken relevant eller irrelevant 
 □ Ganska irrelevant 
 □ Mycket irrelevant 

 
4. Behövs det mer tid för överrapportering? 
 

 □ Ja 
 □ Nej 
 □ Vet ej 

 
5. Bör ambulanspersonalens egen bedömning 

vad gäller patientens tillstånd ingå i 
överrapporteringen? 

 

 □ Ja 
 □ Nej 
 □ Vet ej 

  
6. Vad anser Du om längden på 

överrapporteringarna? 
 

 □ För långa 
 □ För korta 
 □ Lagom långa/korta 

 
7. Vilken betydelse tror Du ambulans- 

personalens intresse och engagemang har för 
att överrapporteringen skall bli bra? 

 

 □ Stor betydelse 
 □ Liten betydelse 
 □ Ingen betydelse 
 □ Vet ej 

 
8. Vilken betydelse tror Du ditt eget intresse 

och engagemang har för att 
överrapporteringen skall bli bra? 

 

 □ Stor betydelse 
 □ Liten betydelse 
 □ Ingen betydelse 
 □ Vet ej 

 
9. Hur nöjd är Du med de överrapporteringar 

som Du mottar från ambulanspersonalen? 
 

 □ Mycket nöjd 
 □ Ganska nöjd 
 □ Varken nöjd eller missnöjd 
 □ Ganska missnöjd 
 □ Mycket missnöjd 

 

10.   Ange med egna ord något som kännetecknar en bra överrapportering 

 

 
11.   Ange med egna ord något som kännetecknar en dålig överrapportering 

 

 
12.   Övriga kommentarer rörande överrapportering (t.ex. förslag på förbättringar) 

 

 
 


