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Abstract 

 

Background: Trying to provide a safe and quality care is something to be pursued in health care. To 
minimize risks, incidents and human mistakes, there are currently more developed systems to help. 
In Sweden hospitals now introduces the SBAR, for a patient safety and staff structured template to 
try to make the information in over-reports among health care providers is not lost. Unclear 
communication and lack of information may jeopardize patient safety, since health care is a complex 
and risky area where a large amount of personal information about individual patients will 
transferred from one unit to another. Purposed: The purpose of this study was to find out how 
ambulance staff over reports in line with SBAR protocol. Method: Transfer of patient from the 
ambulance service to the emergency clinic staff was observed. The method used was a descriptive 
observational study. First, a pilot study based on SBAR and the modified it to a protocol developed 
by the actual reporting and the compared the similarities and differences in the reports. Results: A 
comparison between factual reporting and the SBAR in the ambulance service shows that there and 
many similarities although no directional model for over-reports of the ambulance there. 
Conclusion: A small study that could be developed and form the basis for further studies. It was 
interesting that both observations showed deficiencies in reporting current allergy and blood 
contamination.  
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This observational study intended to map the coherence between SBAR protocol and the existing 
reporting the movement of the patient. 
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Abstrakt 

 

Bakgrund: Att försöka ge en säker och kvalitativ vård är något som eftersträvas i sjukvården. För 
att minimera risker, tillbud och mänskliga faktorer så finns idag flera utarbetade system till hjälp. På 
Sveriges sjukhus införs nu S-BAR, för en patientsäker samt för personalen strukturerad mall som 
ska försöka göra så att information i överrapportering mellan olika vårdgivare inte går förlorad. 
Otydlig kommunikation och bristfällig informationsöverföring kan riskera patientsäkerheten 
eftersom hälso- och sjukvården är ett komplext och riskfyllt område där en stor mängd personlig 
information om enskilda patienter ska överföras från en enhet till en annan. Syfte: Syftet med denna 
studie var att undersöka hur ambulanspersonalens överrapportering överensstämmer med SBAR 
protokollet. Metod: Överlämning av patient från ambulanssjukvården till akutmottagningens 
personal observerades. Metoden som användes var en deskriptiv observationsstudie. Först gjordes 
en pilotstudie utifrån S-BAR och sedan modifierades detta till ett utarbetat protokoll av den faktiska 
rapporteringen. Sedan jämfördes likheter och skillnader rapporterna. Resultat: En jämförelse mellan 
faktisk rapportering och S-BAR inom ambulanssjukvården visar att det finns många likheter trots att 
ingen riktad mall för överrapportering för ambulansen finns.                                                                                                   
Slutsats: En liten studie som kan utvecklas och intressant att se det faktiska brister i 
överrapportering  

Nyckelord: Akutsjukvård, Rapportering, SBAR, Överlämning 

Denna observationsstudie hade för avsikt att kartlägga samstämmighet mellan SBAR-protokoll och 

den befintliga rapporteringen vid förflyttning av patient. 
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               Bakgrund 
 
 
Ambulanssjukvården har under det senaste decenniet förändrats och 

utvecklats radikalt. Från att endast ha varit ett transportsystem påbörjas det 

idag åtgärder redan i den prehospitala miljön, det kan vara i patientbostaden 

eller på olycksplats. Eftersom den prehospitala vården ligger först i 

vårdkedjan blir förutsättningarna för denna vård annorlunda än på sjukhus, 

genom att inga medicinska specialiteter finns att tillgå initialt. Det 

prehospitala vårdteamet behöver både vårdvetenskaplig och medicinsk 

kunskap för att ge både adekvat behandling och omvårdnad inom en kort 

tidsrymd, detta ställer höga krav på personalens skicklighet i att möta 

patienter förutsättningslöst och kunna ha förmåga att omvärdera sin första 

bedömning. Detta medför att ambulansyrket är ett komplext arbete (Suserud, 

Svensson, 2009, s. 9-12).  

Sveriges ambulanssjukvård har tagit efter många utarbetande system från 

USA, det är till exempel PHTLS, AMLS och PS som är olika förkortningar 

på mallar att följa vid olika tillfällen. Pre hospital Life Support (PHTLS), 

används vid olyckor och trauma, små som stora för att säkerställa att 

livsnödvändiga åtgärder enligt ett utarbetat schema som ska göra att saker 

inte glöms bort eller förbigås. En mall att falla tillbaka på om man får för 

mycket att hålla reda på eller har många skadade att sortera och prioritera. 

Acute Medical Life Support (AMLS) är en annan modell för att kunna 

sortera, prioritera och analysera medicinska problem och vårdbehov. Båda 

dessa system är till för att säkerställa ett så bra och optimalt 

omhändertagande som möjligt. Pre hospital Sjukvårdsledning (PS), är en 

förkortning som används vid större olyckor för att kunna överblicka och 

fördela ledning och ansvar vid en olycksplats (Suserud och Svensson, 2009 s 

64-66). 

Patienter som kommer till akutmottagningen med ambulans och som kräver 

ett brådskande omhändertagande rapporteras från ambulansen innan de 

anländer till sjukhus, vilket ger akutmottagningen tid att förbereda sig. Detta 

gäller exempelvis medvetslösa patienter, patienter i chock, strokepatienter, 
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drunkningstillbud, patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt och trauma.    

Det vill säga där tiden har en avgörande betydelse för patientens 

omhändertagande. Vid ankomst till akutmottagningen gör 

ambulanssjuksköterskan en överrapportering till mottagande sjuksköterska på 

akutmottagningen. Utifrån denna rapport och patientens symptom görs en ny 

bedömning och prioritering av den mottagande sjuksköterskan (Suserud, 

Svensson, 2009, s.110). 

I en överrapportering ingår information om patientens identitet, namn och 

personnummer, tidigare sjukdomar, aktuella läkemedel, allmäntillstånd och 

prehospitala åtgärder. Vid kritiskt skadade eller svårt sjuka patienter är det 

bra om det finns en struktur för överrapporteringen, ABCDE är en princip 

som kan användas enligt följande. Namn och persondata, Bedömt tillstånd, 

Tidigare sjukdomar och läkemedel av intresse, Aktuell händelse och 

symptom samt vilka åtgärder som har utförts (Suserud och Svensson, 2009, 

s.143- 144). Ambulanspersonalen har oftast bara ett tillfälle på sig att 

redogöra vad som hänt, vilken behandling som getts samt annan viktig 

information. Utifrån detta så är det mycket viktigt att rapporten blir optimalt 

överrapporterad. En effektiv kommunikation beskrivs som själva kärnan i 

god patientvård (Bleetman & Talbot, 2007).  

Dokumentationsstrukturen som används under ett uppdrag stödjer vårdarens 

överrapportering till mottagande enhet. Åtgärder och observationer ska 

korrekt presenteras så att den fortsatta vården fungerar tillfredsställande. Det 

är viktigt att ha genomtänkta rutiner för att insamlad fakta följer med 

patienten i den fortsatta vården samt att information och dokumentationen 

följer en viss struktur. Innan ambulansjournalen fullständigt fylls i 

rapporteras den muntligt till mottagande personal.(Suserud, Svensson, 2009, 

s.183).  

En granskning av riktlinjer vid olika ambulansorganisationer i Europa visar 

att rapporten till mottagande sjuksköterska bör vara omfattande men det finns 

inga grundprinciper vad den bör innehålla. Det som däremot står i litteraturer 

är att rapporten bör innehålla historik, typ av olycka/skada, utgångsvärden 

vid observationer gällande luftväg, ventilation, cirkulation, medvetande och 
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synliga skador. Vidare ska aktuell behandling och sjukdomshistoria också tas 

upp (Jenkin, Abelson-Mitchell & Cooper, 2007).  

Bruce och Suserud (2005) skriver att överrapporteringen bör ske i närhet till 

patienten. Det visade sig att om den mottagande sjuksköterskan hade en 

klinisk blick på patienten samtidigt som denne fick rapport om tillståndet 

medförde detta att informationen tillgodogjordes bättre. 

I traumasammanhang finns i dag en standardiserad metod att överrapportera. 

Detta innebär att all personal på traumarummet stannar upp och lyssnar i ca 

30 sekunder på när sjuksköterskan från ambulansen redogör vad som hänt 

samt aktuella parametrar och observationer. Dessa iakttagelser, bedömningar 

och behandlingar avgör det fortsatta arbetet på traumarummet. Alla i 

traumateamet är välmedvetna om hur viktigt det är att lyssna och notera detta 

(Wikström, 2006, s 140-141).    

En Australiensisk studie visade också att en utarbetad mall var ett bra 

verktyg att använda sig av i traumafall. Den skulle innehålla få men optimala 

delar för att stödja ambulanspersonal vid överlämnande i 

traumasammanhang. Även att identifiera effektiva samt ineffektiva 

kännetecken vid överlämnandet kontrollerades. Studien visar att det finns 

stöd för ytterligare utvärderingar av mallar som verktyg. Deltagarna uppgav 

att en effektiv överrapportering var den som gavs på ett koncist och 

strukturerat sätt och innehöll endast för situationen viktiga data (Evans, 

Murray, Patrick, Fitzgerald, Smith & Cameron, 2010).   

Standardiserade verktyg och beteenden är en mycket effektiv strategi för att 

förbättra samarbete och minska riskerna. För även om personalen är van och 

välutbildad kan mänskliga faktorer såsom trötthet och stress påverka det 

fortsatta vårdarbetet, samt att personers förmågor att hantera flera saker 

samtidigt är olika. Några människor har även svårt att ta kritik och erkänna 

sina misstag. Alla dessa ovan nämnda faktorer gör att även välutbildade och 

erfarna kommer att göra misstag (Leonard, Graham & Bonacum, 2004).   
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Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. De skriver att det ska 

finnas riktlinjer hur fakta om patienter ska föras vidare personal emellan. I 

det fjärde kapitlet punkt 4 står följande: 

                   Samverkan och samarbete 

4 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner  

1. som klargör ansvaret för samarbetet kring och planeringen av vården av 

enskilda patienter vad avser t.ex. överföring av information om enskilda 

patienter, och  

2. för samverkan i vårdprocesserna inom och mellan yrkesgrupper, olika 

funktioner, enheter, nivåer, verksamheter och ansvarsområden samt olika 

vårdgivare, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen 

(1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område”(SOSFS 2005:2 

 

Bruce och Suserud (2005) skriver att den medicinska rapporteringen av akut 

sjuka patienter oftast är av god kvalité men vid oklara komplicerade problem 

exempelvis psykiskt sjuka och multisjuka gamla blir överrapporteringen 

bristfällig. Det kan bland annat bero på brist på kunskap hos sjuksköterskorna 

samt ignorans detta gäller både den rapporterande och mottagande 

sjuksköterskan. Att använda en strukturerad överrapportering bör eftersträvas 

på alla patienter som anländer till sjukhus med ambulans så ingen viktig 

information uteblir. Samtidigt beskrivs i artikeln att överrapporteringen inte 

får bli för schematiskt lagd för då ökar risken att rapportens innehåll blir rent 

medicinskt och patientens enskilda behov inte kommer fram. 

Det har visat sig att det även är skillnad i rapportering beroende på om 

sjuksköterskan i ambulans är erfaren eller inte. Den erfarne sjuksköterskan 

har förmågan att fånga upp viktiga observationer vid hämtplatsen för att 

senare kunna vidarebefordra den informationen. Det kan exempelvis gälla 

den sociala biten gällande hemmiljön eller om patienten kunde stå på benen 

vid förflyttning till bår som är viktiga noteringar för den fortsatta vårdkedjan. 

En oerfaren sjuksköterska är oftast medicinskt inriktad vid 



5 

 

överrapporteringen och informerar ofta detaljerat om olika parametrar samt 

vad som hänt.(Bruce och Suserud, 2005). 

Att tillbud och händelser sker i vården kommer alltid att ske. I bland tillhör 

det den mänskliga faktorn, men en av de vanligaste orsakerna är bristande 

kommunikation mellan personalgrupper och olika verksamheter. God och 

säker vård utgår ifrån en effektiv kommunikation samt att information inom 

alla led överförs på ett korrekt och tillfredställande sätt. Detta är särskilt 

viktigt i akuta situationer där information ska överföras under tidspress 

(Wallin & Thor, 2008).  

Efter den svåra flygolyckan på Teneriffa på 70-talet då 583 människor 

omkom uppstod ett paradigmskifte i flygbranschen. Checklistor, 

standardiserade kommunikationsmetoder utvecklades för att höja säkerheten. 

Det som då var ett problem i flygbranschen finns nu som ett bekymmer i den 

medicinska industrin. Det har visat sig att ca 98 000 människor förlorar livet 

varje år I USA och detta på grund av medicinska fel inom sjukvården som 

hade kunnat förhindras. Den största bidragande orsaken var bristande 

kommunikation. Tack vara flygets förbättrade säkerhetsåtgärder har 

passagerare i USA bättre chans att överleva en flygning än en patient som 

vårdas på ett sjukhus i USA (Stevens, Bader, Luna & Johnson, 2011).  

Bristande kommunikation orsakar många tillbud och det beror på att denna 

process är fylld av möjligheter till fel. Ju fler överrapporteringar som sker 

under patientens vårdtid så ökas risken för att viktig information går förlorad 

(Freitag & Carrol, 2011). Undervisning i ett strukturerat rapporteringsverktyg 

(ISBAR) förbättrar tydlighet, innehåll och kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal (Marshall, Harrison & Flangan, 2008).  

Med standardiserade rapporteringar och checklistor inom vården skulle 

kommunikationen förbättrats och fler liv räddas. Institutet för Healthcare 

Improvement i England rekommenderar sedan 1999 att sjuksköterskor ska 

använda sig av en standardiserad metod när de kommunicerar med läkare. 

Punkter som ska klargöras och följa patienten i en rapportering består av 

situation, bakgrund, aktuellt samt rekommendation (S-BAR). Denna modell 

har visat sig förbättra kommunikationen och ökat säkerheten för patienten. 



6 

 

Författarna skriver vidare att sjukhuset Mission Hospital har fått flera 

utmärkelser för bra patientvård. De började använda sig av en modifierad 

SBAR modell 2005 som hette SBAP. De hade bytt ut bokstaven R som står 

för rekommendation och ersatt det med ett P som står för planering. Denna 

modell är mer riktad för rapportering mellan sjuksköterskor. Sjukhuset kom 

fram till att behandlingsplanen för patienten var viktigare för sjuksköterskan 

att utföra än att utföra rekommendationer (Stevens et al, 2011).  

Bleetman och Talbot (2007)  skriver i sin artikel att akutens personal ibland 

var dålig på att lyssna på vad ambulanssköterskan rapporterar. Det kan bero 

på att sjuksköterskan på akutmottagningen fokuserar blicken på patienten och 

”glömmer” bort att lyssna, speciellt om det gäller kritiskt sjuka. Detta kan 

leda till att betydelsefulla uppgifter om patienten går förlorad. 

Ambulanspersonal dokumenterar inte allt skriftligt som sägs muntligt. Vidare 

skriver författarna att ambulanspersonal i Storbritannien inte har någon 

utbildning i överrapportering, det finna bara nämnt i ett stycke i deras 

behandlingsriktlinjer. Utifrån detta så testades det att rapportera efter en 

checklista som de tagit fram. De utförde en prospektiv observationsstudie på 

10 observationer då personalen överlämnade en patient utefter denna lista. 

Efter detta testats jämfördes det med de 10 ostrukturerade rapporteringarna 

som de observerat först. Det visade sig inte vara någon nämnbar skillnad i 

hur uppgifterna togs tillvara. De skrev vidare att de inte lyckats bevisa att 

checklistor gjorde rapporteringen bättre, men att det kunde bero på att deras 

undersökning var liten samt att mer studier behövs innan en sådan slutsats 

dras. De kom däremot fram till att personal behöver få mer utbildning i 

kommunikation och ”teamwork” mellan akuten och ambulansens personal 

bör förbättras samt att överrapportering måste vidareutvecklas. De såg också 

en potential inför de kommande TRIAGE systemet, när det införs kommer 

det att förbättra och bevara den prehospitala informationen bättre. Slutligen 

skrev de att det såg fram i mot att fler liknande undersökningar görs för att 

kunna bevisa att deras ursprungliga hypotes stämmer. 

 

 

 



7 

 

Författarna till denna studie jobbar själva inom ambulanssjukvården och 

därför har intresse väckts att undersöka vad som i dagsläget rapporteras in 

baserat på SBAR modellen samt om en standardiserad mall även vore ett 

hjälpmedel för ambulanssjukvården. Överrapportering från ambulanspersonal 

till mottagande enhet utförs inte efter en speciell mall. Undantaget 

traumapatienter. Vid övriga uppdrag varierar rapportens innehåll beroende på 

personalens tidsmöjligheter, erfarenhet samt övriga uppkomna situationer. På 

sjukhuset införs i dagsläget SBAR som en kvalitetssäkring vid 

överrapportering mellan olika vårdgivare.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka hur ambulanspersonalens 

överrapportering överensstämmer med SBAR protokollet.  

                             

Metod  

Studien genomfördes som en deskriptiv observationsstudie av 

överrapportering av patient mellan ambulanspersonal till mottagande 

personal på akutmottagningen. Studien baseras på en pilotstudie med 

observationer av 21 överrapporteringar där SBAR protokollet användes som 

underlag, bilaga 1.  Efter detta modifierades protokollet utifrån den befintliga 

rapporteringen för att skapa ett bästa möjliga observationsprotokoll, bilaga 2, 

med avsikt att se eventuell samstämmighet mellan SBAR-protokoll och den 

befintliga rapporteringen. 

  

Urval 

Datainsamlingen utfördes av författarna på en akutmottagning i 

Mellansverige. Pilotstudien pågick i början av maj månad och efterföljande 

studie i september. Beroende på hur patientflödet var in till akutmottagningen 

pågick observationer olika tidpunkter på dygnet. Inklusionskriterierna för 

studien var att patienten anländer med ambulans till sjukhuset samt att 
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patienten överlämnades till personal vid akutmottagningen. Patienter som 

gick direkt till avdelning eller mottagning exkluderades. Detta var 

exempelvis planerade återbesök på mottagning där ambulanstransport var 

nödvändig samt patienter som anlände med ambulans från regionsjukhus för 

fortsatt vård på någon av länssjukhusets avdelningar. Under 

observationstiderna uppfyllde 21 ambulanstransporter inkusionskriterierna i 

pilotstudien samt 21 ambulanstransporter i efterföljande studie. 

 

Instrument 

Under pilotstudien observerades överrapporteringarna utefter SBAR 

modellen, en förtryckt mall att använda vid akuta situationer, se bilaga 1. 

Efter de 21 pilotobservationerna modifierades observationsprotokollet för att 

anpassas bättre till ambulansverksamhetens befintliga överrapportering. 

Förändringar som gjordes var att det lades till ytterligare subkategorier under 

respektive bokstav i SBAR-protokollet. Under bokstaven S observerades 

även kön, vilken klinik patienten anlände till samt om besöket berodde på 

olycka eller sjukdom. Under bokstaven B tillfördes kategorin behandlingar i 

ambulans, övrig smitta och eventuella mediciner. Under bokstaven A 

exkluderades kategorin bedömning. Bokstaven R som står för 

rekommendation omformulerades då denna punkt inte hör till ambulansens 

arbetsuppgifter. Bekräftelse på kommunikationen kvarhölls. Ytterligare 

tillägg gjordes med kompletterande frågor till mottagaren och rapportören 

samt information om deras befattning och antal yrkesår. Även möjlighet för 

kommentarer utökades i det nya protokollet. Efter denna modifiering av 

SBAR-protokollet gjordes ytterligare 21 observationer, bilaga 2. 

 

Procedur 

Innan observationerna startade skickades ett informationsbrev, se bilaga 3, 

till verksamhetschefen vid akutmottagningen och ambulanssjukvården. 

Godkännande att utföra denna studie mottogs skriftligen från båda 
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verksamhetschefer. Muntlig information om studiens syfte gavs till 

mottagande och rapporterande personal inför varje observation. En 

förutsättning för observationen var att den inte påverkade eller fördröjde 

patientens omhändertagande. Under pilotstudien var observatörerna civilt 

klädda och i den efterföljande studien var observatörerna klädda i för 

verksamheten anpassade kläder. Alla parametrar som rapporterades noterades 

med Ja i kryssrutan utebliven rapport markerades med ett Nej.  

 

Databearbetning    

Data har bearbetats i Microsoft excel office version 2007. Resultatet 

presenteras med antal observationer, andel i procent samt frekvenser i grafer 

och tabell. 

 

Etiskt övervägande 

Inget tillstånd hos forskningsetisk kommitté söktes. Uppsatser på C och D 

nivå omfattas normalt sett inte av etikprövningslagen. Studien utformades på 

ett sådant sätt att etikprövning inte behövde göras enligt lag 

(Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté 2011). God forskningsetisk sed 

har använts i arbetet. Ansökan om skriftligt tillstånd att genomföra 

observationerna skickades till verksamhetschefer vid akutmottagningen och 

ambulanssjukvården. Inför varje observation gjordes en kontroll av 

mottagande och rapporterande personal att inget fördröjde eller påverkade 

patientens omhändertagande. Alla berörda blev informerad om att 

deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som 

helst under observationerna utan att behöva ange skäl för detta. Fokus under 

observationen låg på rapportens innehåll, inga uppgifter om patients diagnos 

eller identitet tillskrevs, personalens identitet var anonym. Konfidentialitet 

garanterades för samtliga berörda. Allt nedskrivet material har förvarats på ett 

sådant sätt att bara författarna och handledarna haft tillgång till detta. Efter 
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studiens slut har allt material förstörts. I det färdiga arbetet finns ingen 

identifiering av enskilda personer.  

 

Resultat 

Totalt gjordes 42 observationer, 21 observationer i en pilotstudie utifrån S-

BAR protokollet (se bilaga 1) och 21 observationer utifrån den 

överrapportering som används i dagsläget. Fortsättningsvis kommer de olika 

observationsundersökningarna att omnämnas som piloten och studien i denna 

rapport. Inklusionskriterierna var alla patienter som transporterades med 

ambulans till sjukhuset och överlämnades till mottagande personal på 

akutmottagningen.  De som exkluderades var patienter som transporterades 

direkt till vårdavdelning eller mottagning. 

Observerade likheter i de båda undersökningarna, piloten, n=21, och studien, 

n=21, var förutom patientens namn och personnummer uppgifter om: 

anamnes, tidigare sjukdomar, nuvarande sjukdomar, aktuellt problem, 

behandlingar, känd allergi, eventuell smittrisk och mediciner. Vidare 

noterades om personalen presenterade sig för varandra.  Vid inget av de 

sammantaget, 42 observationstillfällena presenterade sig rapportören eller 

mottagaren för varandra. Inte med namn eller titel. 

Redovisning av de i övrigt gemensamma observationsparametrarna för de 

båda undersökningarna visas i figurerna 1 och 2. 
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Figur 1. Antal observationer i pilotundersökningen n=21. I de fall parametern 

rapporterades visas i Ja-stapeln medan avsaknad av rapport visas i Nej-

stapeln 

 

 

 

Figur 2. Antal observationer i studien n=21. I de fall parametern 

rapporterades visas i Ja-stapeln medan avsaknad av rapport visas i Nej-

stapeln 
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Samma resultat återfanns i båda undersökningarna vad gäller rapport om 

patienten hade känd allergi eller ej vilket rapporterades i 48 % (10/21) av 

observationerna i respektive studie. Samstämmighet fanns också mellan 

studierna vad gäller rapport om eventuell blodsmitta 28 % (6/21) i respektive 

studie.     

Vid studien användes det modifierade protokollet baserat på den faktiska 

rapporten som används av ambulanspersonalen (se bilaga 2). 

Det modifierade protokollet innehöll fler parametrar. Till exempel patientens 

kliniktillhörighet, patientens ålder, kön, samt var patienten hämtades och 

anledning till ambulanstransporten . Efter avslutad observation gjordes en 

uppföljning med kompletterande frågor till mottagande personal och 

rapporterande personal. Där kontrollerades om rapportören och mottagande 

personal kände varandra och visste deras namn samt vilken titel de har. 

Prioritering av patientens vårdbehov noterades . Ambulanspersonalen 

prioriterar patienten enligt skala 1-3 där 1 står för livshotande tillstånd och 3 

för icke brådskande vårdbehov. På akutmottagningen klassificeras patienten 

enligt färgkoderna grön, gul, orange och röd där röd är livshotande och grön 

icke brådskande utan kontroller   

   

 En efterkontroll på informationsöverföringen observerades där bekräftelse på 

kommunikation efterfrågades och om fler frågor fanns samt om rapportör och 

mottagare var överens.  

Observationerna i studien avslutades med att observatören noterade hur lång 

tid överrapporteringen tagit. Observatören efterfrågade hur många år 

mottagande och rapporterande personal varit yrkesverksamma samt vilken 

befattning personen hade. 

Kontroll av informationsöverföringen visade att i cirka hälften av fallen 

bekräftades inte om rapportens innehåll behövde förtydligas, se tabell I. 
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Tabell I. Informationsöverföring  

_______________________________________________________ 

Antal observationer n = 21  Ja Nej 

    Antal (%) Antal (%) 

_____________________________________________________________ 

Bekräftelse på kommunikation:  9 (43) 12 (57) 

Finns fler frågor:   10 (48) 11 (52) 

Är vi överens:   12 (57) 9 (43) 

________________________________________________________ 

 

 

Tidsåtgång för överrapporteringarna var i två tredje delar av observationerna 

2 minuter, se figur 3.

 

Figur 3. Andel tidsåtgång för rapport i minuter. 

 

Antal år inom yrket varierade från ett halvår upp till 32 år för både 

ambulanspersonal som för personalen på akutmottagningen. 

Ambulanspersonal hade i medeltal arbetat 8 år inom sjukvården och 

akutmottagningens personal 9 år.  

Tidsåtgång för rapport i minuter

en minut

två minuter

tre minuter



14 

 

Vid samtliga observationer (n=21) var det sjuksköterskor som rapporterade 

vid överlämnandet av patienten. Mottagare av rapporten var i 20 fall 

sjuksköterska och vid ett tillfälle var deten läkare som tog i mot uppgifterna. 

Det förekom ingen presentation mellan rapportör och mottagande personal i 

någon av observationerna. Under frågan kände du rapportören respektive 

mottagaren, vet du vad han/hon heter? visade 6 av 21 observationer att inte   

rapportör eller mottagare var kända för varandra. 

Några få kommentarer noterades som exempelvis:  

”Jag tror hon var sjuksköterska” 

”Jag antar att hon var syrra” 

”Känner igen henne till utseende” 

 

Metoddiskussion 

Då övriga vårdenheter på sjukhuset inför SBAR-protokoll, se bilaga 1, som 

mall vid överrapportering av patient väcktes tanken att undersöka 

samstämmighet mellan rapporter som genomförs med ambulanspersonalens 

befintliga rapportering och SBAR-protokollet. 

SBAR-protokollet användes vid den första observationsstudien, den såkallade 

piloten. Efter dessa observationer modifierades protokollet för att anpassas 

det befintliga rapporteringssystemet, se bilaga 2.  

Observationernas tidpunkt var olika beroende på hur patientflödet var in till 

akutmottagningen. Pilotstudien utfördes på dagtid och den senare studien 

pågick under olika tidpunkter på hela dygnet. Om detta kan ha påverkat 

observationerna på något sätt är svårt att säga. Syftet med observationerna 

var inte att undersöka om just tiden på dygnet hade någon betydelse. Det vore 

i och för sig intressant att se om rapporterna ändrar karaktär beroende på 

vilken tid den ges men för att göra detta krävs troligen ett mycket större 

material.   
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 I pilotstudien var observatörerna civilklädda men då de upplevde att några av 

personalen kände sig obekväm av att observeras valde observatörerna att vara 

yrkesklädda vid den efterföljande studien för att mer smälta in i 

omgivningen. Enligt Polit och Beck (2009, s 439) bör observationerna utföras 

i sådan neutral miljö som möjligt för att inte störa den normala verksamheten. 

Efter denna åtgärd fick vi inga signaler på att vår närvaro störde personalen. 

Det går inte utesluta att ambulanspersonalen kan ha påverkats i sitt sätt att 

rapportera på grund av observatörernas närvaro. Personalen kan ha givet mer 

fakta om patienten än det brukar rapportera, då de visste att rapportens 

innehåll observerades. Detta trots att observatörerna haft en icke deltagande 

roll.  

Önskemål inför studien var att ställa följdfrågor till mottagande samt 

rapporterande personal. Detta för att en observation ”bara” ger svar på 

hans/hennes faktiska beteende och inte vad en person tänker. Att ha 

följdfrågor till personalen skulle kunnat klargöra varför vissa delar i 

rapporten inte togs upp samt om den mottagande personalen hade behov av 

ytterligare information.  På grund av verksamhetens rådande omständigheter, 

med ett högt flöde av patienter samt stressad och upptagen personal 

påverkades möjligheten till efterföljande frågeställningar. Några få spontana 

kommentarer var:  

” tack för att ni satt infart”  

”Jag är nöjd så ” 

En kritik mot denna studie är att antalet observationer är lågt. Om antalet 

observationer hade varit flera skulle datamängden ökat och reliabiliteten i 

denna studie varit större. 

Vi tror att den icke deltagande observationen möjliggjorde att 

förhållningssättet vid observationerna blev objektiv samt att insamlingen av 

data blev mer fokuserade. Styrka i vår studie är att det modifierade 

protokollet möjliggjorde att observationerna var lätt genomföra samt att 

möjlighet till kommentarer fanns för varje observation. Det mesta som kan 

tänkas sägs i överrapporteringen fanns med i protokollet och möjliggjorde att 
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utebliven information kunde noteras. Protokollet hade väldefinierade 

kategorier och ett tydligt fokus. En annan styrka vi ser med 

observationsstudier är att den visar verkligheten bättre än vad t.ex. en 

enkätundersökning skulle få fram.  

Det var också lätt att få tillåtelse av personalen att bedriva dessa 

observationer eftersom det inte störde verksamheten. 

 

Resultatdiskussion 

Nu införs S-BAR på svenska sjukhus efter framgångar med strukturerad 

kommunikation i andra krävande arbetsmiljöer och det stora antalet 

patientskador relaterade till dålig kommunikation mellan vårdpersonal. En 

stark rekommendation från ledande patientsäkerhetsorganisationer är 

införandet av SBAR i hälso- och sjukvården (Wallin & Thor, 2008). 

Att försöka ge en säker och kvalitativ vård är något som eftersträvas i 

sjukvården. För att minimera risker, tillbud och mänskliga faktorer så finns 

idag flera utarbetade system till hjälp. Otydlig kommunikation och bristfällig 

informationsöverföring kan riskera patientsäkerheten eftersom hälso- och 

sjukvården är ett komplext och riskfyllt område där en stor mängd personlig 

information om enskilda patienter ska överföras från en enhet till en annan. 

Standardiserade verktyg och beteenden är effektiva i överrapportering har 

flera tidigare studier visat, detta för att förbättra samarbetet och minska 

riskerna (Leonard et al, 2004). Som ambulanspersonal har man väldigt 

mycket att hålla reda på särskilt i trauma sammanhang och vid väldigt svårt 

sjuka patienter. Att i stressade situationer överlämna relevant information till 

mottagande enhet kan medföra att information glöms bort att framföra eller 

att den inte når fram till mottagaren på grund av ett antal andra faktorer som 

spelar in.  

Frietag & Carroll (2011), tar upp att dåligt utförda och ineffektiva 

överrapporteringar bidrar till förseningar i vården och som kan leda till 

ineffektivitet, ökade vårdtider och missar i patientsäkerhetsarbetet.  
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Vi ville undersöka hur ambulanssjukvårdens överrapportering 

överensstämmer med SBAR, detta för att det idag inte finns någon mall att 

följa utan vi mer eller mindre går efter den journalföring vi gör under 

transporten. Vi var även nyfiken på om det kunde finnas någon indikation på 

om SBAR vore något att applicera på ambulanssjukvården. Det vi kunde se 

som ett resultat var att i det stora hela, det vill säga de stora blocken, 

Anamnes, Tidigare sjukdomar, Nuvarande sjukdomar, Aktuellt problem, 

Behandlingar, Allergi, Blodsmitta och Mediciner i både SBAR och vårt 

protokoll, så var det inga stora skillnader. Det som skiljde sig lite åt var att i 

SBAR protokollet noterades fler nej under Anamnes, Tidigare sjukdomar och 

Behandlingar. Detta tror vi är ett resultat av utformningen på just pilot 

protokollet eftersom vårat var utformat efter verklig rapportering och kunde 

noteras på ett mer följsamt sätt. 

Studien visar att ambulanspersonalen får med mycket information i sin 

överrapportering. En kompletterande fråga vi hade till mottagande 

sjuksköterska var om denne saknande någon information i rapporten. Några 

kommentarer som framkom då var: 

”Nej det var bra” 

”Tror jag fått veta vad jag behöver” 

”Inte för tillfället, får läsa journal sedan”’ 

Ambulansyrket är mycket specifik så insamling av data och information blir 

varierande från patient till patient. Det är dock viktigt att ha genomtänkta 

rutiner så att värdefull information inte går förlorad i vårdkedjan. Detta 

poängterar även (Suserud, 2009, s 183). 

Trots att denna observationsstudie inte var stor ser vi att det finns uppenbara 

resultat som är bristfälliga i rapporteringen. Detta både i pilotstudien och i 

den efterföljande studien. Blodsmitta och Allergi var de delar där många inte 

muntligt rapporterade till mottagaren. Anmärkningsvärt är att knappt hälften 

(48 %) av ambulanspersonalen inte rapporterade om patienten var 

överkänslig. Detta kan äventyra patientsäkerheten och är ett viktigt fynd i 
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denna studie. Detta kan förklaras av att det ofta finns med som information i 

den skriftliga journalen från ambulanspersonalen.  

I SOSFS (1993:20) står det att överkänslighet måste dokumenteras tydligt av 

personalen. Svårt att avgöra om detta framkom i den skriftliga journalen 

sedan eftersom vi inte gick igenom dessa.  

Vi tror att denna brist kan vara en del av att flertalet patienter som kommer 

via ambulans till akutmottagningen är äldre och man tar kanske för givet att 

någon som är gammal inte har någon blodsmitta. Att allergier också var en 

parameter som inte framfördes muntligt i alla fall kan bero på att detta 

informerar man sig om vid tänkt läkemedels administrering, annars kanske 

man inte tänker på det. 

En studie  i Australien som gjorde en undersökning av muntlig samt skriftlig 

rapportering i trauma sammanhang visar personal inte rapporterar normala 

fynd såsom avsaknad av skador eller vitala parametrar som föll inom 

acceptabla gränser. Det kan vara så att personal ansåg att normala fynd inte 

behöver dokumenteras eftersom de inte åtgärdas. Men de kan ha betydelse 

särskilt om patientens tillstånd försämras. Även i denna studie var 

överrapporterande personal sämre på att tala om eventuella allergier, vilket 

kan visa sig som en allvarlig konsekvens vid eventuell antibiotikabehandling, 

då allvarliga anafylaktiska reaktioner kan uppstå (Evans, Murray, Patrick, 

Fitzgerald, Smith, Andrianopoulos & Cameron, 2010).  

Tiden som överrapporteringen tog var i de flesta fall cirka 2 minuter, en kort 

tid att få fram den information man vill tillhandahålla, men inom 

akutsjukvården ska det mesta gå fort och personal är van att ta emot och ge 

snabba rapporter.      

 

Reflektion 

En reflektion som gjordes var att mottagande sjuksköterska ibland var dålig 

på att lyssna, det kan förklaras av deras stressiga situation men att det inte 

ursäktar det.  Att mottagande sjuksköterska mitt i pågående rapportering 
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slutade lyssna och tog sig an nya arbetsuppgifter är en brist. Det kunde bland 

annat bero på att denne blev avbruten av en fråga från annan personal eller att 

telefonen ringde. Detta tycker vi är väldigt nonchalant och utgör en stor risk 

för att viktig information uteblir. 

En annan reflektion var att den personliga presentationen i alla observationer 

uteblev. En anledning kan vara att man tar för givet att personen som man 

rapporterar till eller får rapport av arbetar på respektive arbetsplats på grund 

av klädseln. En annan anledning kan vara att på de flesta som jobbar inom 

vården bär namnskylt som talar om vad de heter och vilken befattning de har. 

Ett par kommentarer på efterföljande fråga om man visste vem man 

rapporterade till var: 

”Jag tror hon var sjuksköterska” 

”Jag antar att hon var syrra” 

”Känner igen henne till utseende” 

 

Noteras görs att ambulanssjukvården överlag är bra på att rapportera de 

parametrar som SBAR vill lyfta fram. En reservation i det påståendet är att 

studien inte var så omfattande, det vill säga den kunde ha haft fler 

observationer som underlag och utökats med fler akutmottagningar, då hade 

man kunnat göra en statistiskt större uträkning för att finna signifikans inom 

vissa områden. Men tiden räckte inte till för det och detta kan ligga till grund 

för en större studie i framtiden. Andra saker man skulle kunna titta på är om 

ålder samt antal år inom yrket påverkar rapporteringen, samt om de olika 

patientkategorier som finns, det vill säga medicin, kirurg, ortoped mm, gör att 

det finns skillnader i vad som finns med i en överrapportering. 

Det kan även vara av intresse att göra en uppföljning på tiden det tog för 

överrapporteringen, räcker det med i genomsnitt 2 minuter, får man fram det 

man vill och har mottagaren uppfattat det hela korrekt. För mottagaren 

informationen vidare på ett korrekt vis? 
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Mycket händer i dagsläget angående överrapportering, ambulanser i hela 

landet håller på att övergå till Medical Emergency Triage and Treatment 

System (METTS), som används i akuta respektive medicinska situationer. 

Kortfattat är METTS ett triage system som sker i fem sorteringsnivåer, där 

kontaktorsak och vitala parametrar kombineras för att ge fyra 

prioriteringsnivåer.  Detta system ska säkra ett snabbt och  korrekt medicinskt 

omhändertagande (Widgren, Jourak, & Martinius, 2008).   
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Bilaga 1. 

OBSERVATIONSPROTOKOLL                     S-BAR       AKUT SITUATION 

 Ja Nej Ofullständigt Kommentar 

S Situation 

Vad är problemet/anledningen till kontakt? 

    

Eget namn      

Titel       

Enhet     

Namn     

Ålder      

Personnummer     

     

          

        

 Ja Nej Ofullständigt Kommentar 

B Bakgrund  

Kortfattad/relevant sjukdomshistoria för att 

skapa en hemensam helhetsbild av patientens 

    



 

 

tillstånd fram till nu 

Informerar om: 

Tidigare sjukdomar      

Nuvarande Sjukdomar       

Aktuellt problem     

Behandlingar fram tills nu     

Allergi      

Smittorisk     

Mediciner     

      

 Ja Nej  Kommentar 

R Rekommendation 

Åtgärd ....därför föreslår jag  

    

omedelbar handläggning, övervakning, 

överflyttning 

    

utredning       

behandling     

Tidsram     



 

 

Hur ofta ska jag….? 

Hur länge sak jag…?      

När ska jag ta kontakt igen     

Bekräftelse på kommunikationen 

Fler frågor/ är vi överens 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

Kommentarer från 

rapportören 

 

Observationer 

 

Ja  Nej Kommentarer från 

observatörer 

Kommentarer från 

mottagande personal 

 

   

 

 Situation 

Vad är 

problemet/anledningen till 

kontakt? 

    

  Rapportören och 

Mottagarens presentation 

med namn 

      

 

   Befattning     

 Klinik ex Kirurg   Klinik:    

 

 Patientens 

namn 

Kön   Kön:    

 

  Ålder på patient alt 

Personnummer 

   Ålder:  

 Hemmet/Annat boende     

 Olycka, Sjukdom, Transport   Anledning till ambulansbehov    

 



 

 

Kommentarer från 

 rapportören 

 

Observationer Ja  Nej Kommentarer från 

observatörer 

Kommentarer från 

mottagande personal 

 

   

 

 Bakgrund 

Kortfattad/relevant 

anamnes. Helhetsbild fram 

till nu 

    

  Tidigare sjukdomar       

 

   Nuvarande sjukdomar     

 Aktuellt problem              

 

 Behandlingar fram till nu 

Åtgärder i ambulans 

      

 

  Allergi     

 Blodsmitta/Övrig smitta     

 Mediciner/LM-Lista   Lämnar lista/Talar muntligt om     

 



 

 

Kommentarer från 

rapportören 

 

Observationer Ja  Nej Kommentarer från 

observatörer 

Kommentarer från 

mottagande personal 

 

   

 

 Aktuellt tillstånd 

Status 

    

  A: Luftväg       

 

   B: Andning, Saturation     

 C: Puls, Blodtryck,       

 

 D: Medvetande, Orienterad 

i tid/rum/person, 

Neurologi, Smärta 

  Vilka observationer?    

 

  E: Temp, Hud, Färg, Buk, 

Urinproduktion, Skador 

  Vilka observationer?  

 

Kommentarer från 

rapportören 

 

Observationer Ja  Nej Kommentarer från 

observatörer 

Kommentarer från 

mottagande personal 

 



 

 

   

 

Kontroll av rapporten     

  Bekräftelse på 

kommunikationen 

      

 

   Finns fler frågor     

 Är vi överens       

 

 

                     Tidsåtgång för rapportering_________________ 

 

 

 

 

Frågor till mottagaren efter observationen samt vid nej kryss  

Kände du rapportören?______________________________                                                  

Vet du vad han/hon heter?___________________________ 

Vilken befattning har han/hon? (specialist eller grundutbildning)_____________________________ 

Vilken prioriteringsfärg får denna patient?____________________________ 



 

 

Saknade du information ( vid nej kryss)__________________________________ 

 

Frågor till rapportören efter överlämning 

Kände du mottagande personal?________________ 

Vet du vad han/hon heter?_____________________ 

Vilken befattning mottagande personal har? (sjuksköterska eller undersköterska)_________________ 

Vilken prioritet hade aktuell transport in till sjukhuset?__________________________ 

 

Information om rapportör samt mottagande personal 

Rapportör:     Mottagande personal 

Befattning:___________    Befattning:_________ 

Antal år i yrket:________    Antal år i yrket:______ 

  



 

 

Bilaga 3 

 

Förfrågan till verksamhetschefen 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistprogrammet för ambulanssjuksköterska vid Mittuniversitetet. I denna 

utbildning ingår ett examensarbete på magisternivå och vårt arbete inriktar sig på att observera och utvärdera 

överrapporteringen från ambulanspersonal till akutmottagningens personal. 

Detta för att undersöka om det finns ett behov av en kommunikations mall, för att öka patientsäkerheten och minimera risken 

för utebliven information. I detta fall utgår vi från en struktur som heter SBAR, som står för Situation, Bakgrund, Aktuellt 

tillstånd, Rekommendation. SBAR används numera inom hälso- och sjukvården för att strukturera information och för att 

presentera fakta på ett snabbt och effektivt sätt. Observationsmallen utgår ifrån denna struktur eftersom denna redan införts 

på vissa avdelningar på Sundsvalls Sjukhus. 

Observationerna kommer att utföras av undertecknade studenter under April-Maj månad 2011 på Akutmottagningen på 

Sundsvalls Sjukhus. Efter observationen görs en kort återkoppling med mottagande personal på Akutmottagningen om hur 

han/hon uppfattade rapporteringen utifrån vår observationsmall. 

Ingen identifiering kommer att finnas i publiceringen av resultatet och deltagande personal som observeras ska göra detta 

på frivillig basis och kan närsomhelst avbrytas. 

Vi har som handledare i detta examensarbete: 

Eva Dannetun/ Daisy Raukola 

Instutitionen för Hälsovetenskap 

Mittuniversitet Sundsvall 

E-post: eva.dannetun@miun.se , daisy.raukola@miun.se 

Tfn växel: 060/148600 

 

Cecilia Holmstedt  Birgitta Löfvenius Grelz 

E-post: cecilia.holmstedt@miun.se E-post: birgitta.löfvenius@miun.se 

Tel: 070-2620902  Tel: 070-3130121 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Cecilia Holmstedt och Birgitta Löfvenius Grelz genomför en 

observationsstudie inom ramen för vad som beskrivits ovan. 

 

Ort  Datum 



 

 

 


