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Abstrakt 

Bakgrund: En stor del av vårdskadorna som uppstår i vården beror på brister i 
kommunikation. Rapportering är en del av det dagliga arbetet som sjuksköterska, där 
målet är att föra vidare information om en patientens tillstånd för att säkerställa den 
fortsatta vården och patientsäkerheten. 
Syfte: att beskriva hur anestesisjuksköterskan och vårdavdelningens sjuksköterska 
ser på rapportering vid överföring av patient från UVA till vårdavdelning. 
Metod: Kvalitativ studie. Studien har analyserats med hjälp av innehållsanalys där ett 
tema, två kategorier och nio subkategorier har framkommit. Fokusgruppsintervjuer 
med sammanlagt tio sjuksköterskor från vårdavdelningar med erfarenhet av att hämta 
patienter på UVA samt åtta sjuksköterskor från anestesin.  
Resultat: För att en rapport skall bli bra krävs att rapporten följer en viss procedur 
och struktur. Det är viktigt att rapporten följer en röd tråd och att informationen inte 
blir överflödig. Vårdmiljön vid rapporteringen har också stor betydelse. Det blir svårt 
att lämna en bra rapport då det är mycket stress runtomkring och då det är svårt att 
hålla sekretessen. Från både anestesin och vårdavdelningarna finns en vilja att ha 
förståelse för varandra för att skapa en god miljö vid rapporteringen. I rapporteringen 
är det viktigt att lagom mycket information om patienten lämnas annars finns risk att 
personen som tar emot rapporten slutar lyssna.  
Diskussion: Vårdavdelningarnas sjuksköterskor saknar kunskap om de specifika 
läkemedel som administreras av anestesisjuksköterskan under narkosen. Detta kan få 
ödesdigna konsekvenser då det finns en risk att drabbas av återfall av läkemedel med 
andningshämmande effekt, en så kallad recurarisering.  
 
Nyckelord: Anestesi, Kommunikation, Postoperativ, Rapportering, 
Vårdavdelning 
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Abstract 

 
Background: A great deal of the related care injuries that develops in the hospitals 
often depends on communications failures. Reporting handovers is a great part of 
nurse’s daily work, the where report handovers purpose is to transfer information 
related to the patient between staff so that the patient safety can be ensured. 
Aim: To describe how the anaesthesia nurse and the ward nurse perception in the 
report handover of an postoperative patient. 
Method: Qualitative studies where made. Focus group interviews with total of ten 
nurses from the wards, nurses with experience from giving and taking reports in 
handover situations from the postoperative anaesthesia care unit (PACU), and eight 
nurses from the anaesthetic ward. The result where analysed with help from a content 
analysis, that resulted in one theme, two categories and nine sub categories. 
Result: A report requires that the reporter follow a particular procedure and structure. 
It’s important that the report makes a common line for the listener, and that the 
information is not redundant. The environment is also important, it becomes difficult 
to make a good report when it’s stressful around, that also makes it difficult to 
maintain confidentiality. From both the anaesthesia and ward it’s a willingness to 
understand each other when it comes to patient handover, regarding to the 
stressfulness and the lack of care places at the wards. It’s important that the right 
amount of information about the patient is given, otherwise there’s a risk that the 
person receiving the report, stop listening. 
Discussion: The ward nurses lack the knowledge about the specific drugs during 
anaesthesia that are administrated by the anaesthesia nurse. That can bring a fatal 
consequence if the patient gets a residual paralysis of the muscle relaxant drug. 
 
Keywords: Anaesthesia, Communication, Postoperatvive, Reporting, 
Ward. 
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BAKGRUND 

 

Kommunikationsbrist är idag en stor orsak till vårdskador och i USA 

var det den största orsaken till vårdskador mellan 1995-2006. Den 

vanligaste orsaken var bristen i kommunikationen mellan vårdgivare 

och patient men också mellan olika vårdgivare (Socialstyrelsen, 

2009a).  

 

Mellan åren 2000 och 2006 anmäldes över 1100 ärenden enligt Lex 

Maria angående kommunikation, samverkan och information, men det 

är bara en bråkdel av de händelser där information och kommunikation 

är orsaken till en vårdskada. Under år 2003 anmäldes nästan 3400 

händelser till patientnämnder (Socialstyrelsen, 2008). Det är störst risk 

för felaktigheter i rapporteringen när patienter förflyttas mellan olika 

sjukhus, avdelningar och mellan olika specialiteter. I mer än hälften av 

fallen var det kommunikativa brister som gjorde att patienten utsattes 

för en allvarlig säkerhetsrisk (Rabøl et al. 2011). Brist på 

kommunikation kan vara orsak till förlängd vårdtid, ge livslånga och i 

värsta orsaka dödsfall (Wilson et al. 1995).  

 

I sjuksköterskans arbete ingår rapportering som en daglig rutin 

(Clemow, 2005). En bra rapportering är av stor vikt för att vården skall 

fungera optimalt. Syftet med rapportering är att föra vidare information 

om patientens tillstånd och hur patienten skall vårdas på bästa sätt för 

att säkerställa en patientsäker vård (Sherlock, 1995). Inom hälso- och 

sjukvården är profisionell rapportering ett avsvar och skyldighet 

(Jefcott, Evans, Cameron, Chin & Ibrahim 2009).  

 

I vården använder vi olika sätt att rapportera om patienter mellan olika 

vårdgivare. Ibland används verbal information utan skriftliga 

anteckningar. Risken är stor att information går förlorad då 

rapporteringen går mellan flera olika vårdgivare. Även vid muntlig 

rapport där personal tar emot rapport och samtidigt för anteckningar 
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ses att mycket information går förlorad, men inte lika mycket. Om 

anteckningar kompletteras till den muntliga rapporten förloras mycket 

lite information (Pothier, Monteiro, Mooktiar & Shaw, 2005). Vid 

rapportering från en uppvakningsavdelning (UVA) till 

vårdavdelningen är sällan operatören med. Det finns då risk att viktig 

information angående operativa ingreppet som kan vara viktig för 

vården går förlorad. Det är även en risk att mottagande sjuksköterska 

inte uppfattar all information som ges på grund av för mycket 

information om patienten och om rapporten är ostrukturerad (Nagpal et 

al. 2010).  

 

Det finns en klyfta mellan sjuksköterskorna på IVA och 

vårdavdelningens sjuksköterskor orsakat av skillnad i kompetens, olika 

fokus, olika miljöer och hur man kommunicerar. IVA sjuksköterskan 

anser att det är viktigt att sjuksköterskan från vårdavdelningen får all 

information angående patienten. IVA sjuksköterskan använder samma 

medicinska språk till vårdavdelningens sjuksköterska som när de 

rapporterar mellan sjuksköterskor på IVA (Häggström, Asplund & 

Kristiansen, 2009).  

 

Det är inte bara i Sverige som kommunikation är ett problem. 

Sjuksköterskor i flera länder upplever missnöje med hur rapport och 

överlämning av patienten sker. Problem som sjuksköterskan upplever 

är saknad av tid för rapport och att bli avbruten. Detta anses vara ett 

organisatoriskt problem. Det gör det svårt för den rapporterande eller 

mottagande sjusköterskan att vara psykiskt närvarande. Detta kan leda 

till att informationen går förlorad på grund av svårigheter att ge samt ta 

till sig rapporten (Meissner et al. 2007). Detta gör också att den som 

lämnar en rapport tycker att mottagande personal är ouppmärksam och 

inte fokuserad på att lyssna (Jenkin, Abelson-Mitchell & Cooper, 

2007). 
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Det visar sig att sjuksköterskor från vårdavdelningen har stort intresse 

av att få information om utrustningen och omvårdnaden runt patienten 

vid rapport från intensivvårdsavdelningen (IVA). Sjuksköterskorna 

upplever en brist i kommunikationen mellan IVA och vårdavdelningen 

då de tycker att informationen är för detaljerad och irrelevant samt att 

personalen på IVA anväder för mycket medicinsk terminologi 

(Wittachker & Ball, 2000). Ett ytterligare problem vid rapportering är 

att sjuksköterskan från vårdavdelningen tycker att informationen är för 

subjektiv och att det som rapporteras redan står i journalen samt att 

rapporteringen tar för lång tid (O’Connell, Macdonald, & Kelly, 2008).  

 

Det är av stor vikt att man har en god kommunikation och ett språk 

som alla förstår när team med olika förkunskaper samarbetar. 

Specialistsjuksköterskor förväntas ha en djupare förståelse för den 

information som ges och det ses som en risk för kommunikationsfel 

mellan olika team. Det är för patientsäkerheten av stor vikt att ha en 

effektiv och i tiden samordnad information (Gillespie, Chaboyer, 

Wallis, Chang & Werder 2008). En patientsäker rapportering kräver 

bland annat personal med rätt kompetens och förutsättning så att 

mottagande personal förstår och kan förutse händelser hos en 

postoperativ patient samt att kunna göra rätt åtgärd (Hegedus, 2003). 

Patienter som rapporteras från operation är mer utsatta för att det kan 

bli fel vid rapporteringen på grund av de många kontroller som görs 

pre- peri- och postoperativt. Informationsflödet mellan dessa faser ökar 

risken för att viktig information går förlorad (Kluger & Bullock, 2002).  

 

Enligt World Health Orgaisation (WHO) så är kommunikation och 

kordinering inom sjukvården ett prioriterat område att forska på 

(WHO, 2009). 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur anestesisjuksköterskan och 

vårdavdelningens sjuksköterska upplever rapporteringen vid 

överföring av patienter från UVA till vårdavdelningarna. 

                  METOD 
Denna studie genomfördes på ett medelstort sjukhus i norra Sverige 

med ca 3000 anställda. Sjukhuset består av sex operativa avdelningar, 

tre kirurgiska, två ortopediska samt en gynekologisk. I studien deltog 

personal från samtliga sex operativa avdelningar samt personal från 

anestesiavdelningen.  

Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har arbetat utifrån en kvalitativ innehållsmetod för att undersöka 

sjuksköterskornas upplevelser av att ge och ta emot rapport på UVA. I 

en kvalitativ undersökning är målet att skapa en förståelse hos en 

person eller en grupps upplevelser av ett fenomen. Vi försökte förstå 

hur individer upplever en situation i samband med rapportering mellan 

anestesisjuksköterskan och vårdavdelningarnas sjuksköterskor på 

uppvakningsavdelningen (Hartman, 2004, s.273). Vi vill även 

undersöka och förstå en sjuksköterskas upplevelser och erfarenheter 

för att sedan kunna beskriva och förklara dessa (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 2006, s.52). 

Urval 

Ett brev skickades till respektive verksamhetschef med information om 

studien (se bilaga 1). Efter godkännande från verksamhetscheferna så 

lämnades information till avdelningscheferna för respektive avdelning 

om önskemål att rekrytera sjuksköterskor med erfarenhet av att lämna 

och ta emot rapport på UVA. Varje deltagare fick ett informationsbrev 

om studien som de skulle skriva under (se bilaga 2). Från 

avdelningarna var det sammanlagt tio stycken sjuksköterskor, 

fördelade på två intervjutillfällen, och från anestesin var det 

sammanlagt åtta stycken sjusköterskor, fördelade under två 
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intervjutillfällen. Av arton sjuksköterskor som intervjuades var sjutton 

kvinnor och en man. Åldern varierade mellan 24-57 år. Verksamma år 

som sjuksköterska varierade mellan ett år och 25 år.  

Intervjuer 

Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes, två med personal från 

vårdavdelningarna samt två med personal från anestesiavdelningen. 

Målet var sex personer vid varje fokusgruppsintervju. Från 

vårdavdelningarna var det en person som avstod från att delta i 

respektive gruppintervju. Från anestesiavdelningen deltog fyra 

personer vid varje intervjutillfälle.  

Vid fokusgruppsintervjuer ska forskarna försöka skapa en lagom 

homogen grupp med liknande bakgrund för att de lättare ska kunna 

samtala och utbyta erfarenheter. Det bör inte vara mindre än fyra i 

varje fokusgrupp då blir samspelen och diskussionerna inte tillräckliga 

(Polit & Beck, 2004, s.342). En intervjuguide användes med tre öppna 

frågor till respektive fokusgrupp (se bilaga 3). Frågorna var öppna så 

spontana och berättande svar kunde ges (Svensson & Starrin, 1996, 

s.62). Vi båda var med under intervjun. Vid en fokusgrupps-intervju är 

det fördelaktigt om fler än en intervjuar för att fler vinklar av intervjun 

kan tolkas (Polit & Beck, 2004, s.342). Intervjuerna utfördes på ett 

konferensrum på sjukhuset. Allt material spelades in på våra datorer 

och sparades på ett USB-minne. Allt material skrevs sedan ner 

ordagrant på datorerna.  

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes och resulterade i ett tema. 

Metoden används ofta vid omvårdnadsforskning för att få en mångfald 

av data och en djupare tolkning av innehållet i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi läste igenom materialet ett flertal gånger för att få 

en helhetsförståelse. Meningsbärande enheter som relaterade till syftet 

valdes ut. De meningsenheter som berörde samma ämne sorterades och 

delades in i två huvudkategorier, ’rapporteringsprocedur’ och 

’vårdmiljö’. De meningsenheter som uttryckte likvärdiga åsikter 



 9 

kondenserades ihop, delades in inom respektive kategori. Dessa 

skapade subkategorier vilket resulterade i sammanlagt nio 

subkategorier varav fem kom att tillhöra huvudkategorin 

rapporteringsprocedur och fyra tillhörde huvudkategorin vårdmiljö. 

Identifieringen av återkommande beskrivning inom kategorierna blev 

slutligen formulerade till ett övergripande tema; förutsättningar som 

påverkar rapporteringen,. Resultatet presenterades med ett tema, två 

kategorier och nio subkategorier, se tabell 4 (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 
Tabell 1. Subkategorier, Kategorier och Tema som presenteras i resultatet. 

Subkategori Kategori Tema 
Struktur i 
rapporteringe
n 
Innehåll i 
rapporteringe
n 
Stort fokus på 
läkemedel 
Kontrollbehov 
över patienten 
Skillnad i 
rapporteringe
n beroende på 
erfarenhet 

 
 
 
Rapporteringsprocedur 

Att inte bli 
lyssnad till 
Stressig miljö 
Svårigheter 
att hålla 
sekretessen 
Viljan att ha 
förståelse 

 
 
Vårdmiljö 

 
 
 
 
 
Förutsättningar 
som påverkar 
rapporteringen 

 

Etisk prövning 

Denna studie handlar om sjuksköterskornas uppfattning om 

rapporteringen på UVA. Varje deltagare har fått både skriftlig och 

muntlig information om uppsatsen. Varje deltagare har haft möjlighet 

att närsomhelst avbryta intervjun utan att tala om varför. Enligt 

CODEX som är en webplats för regler och riktlinjer inom forskning så 

omfattas inte lagen om forskningsetisk prövning arbeten som 

genomförs på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå 

(CODEX, 2012). 
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RESULTAT 

Förutsättningarna som påverkar rapporteringen 

I resultatet beskrivs olika faktorer som påverkar kvalitén i en rapport. 

Nedan beskrivs vilka förutsättningar som krävs för att en rapportering 

skall bli bra.   

Rapporteringsprocedur 

Struktur i rapporteringen 

Sjusköterskorna på vårdavdelningen och UVA har ett behov av att få 

och ge rapport enligt en viss mall. Anestesijournalen på detta sjukhus 

är uppbyggt på ett sätt som gör att personalen tycker att det är lätt att få 

och ge rapport då man följer den. Om det rapporterades enligt en viss 

struktur var det lättare att hålla en röd tråd och ökade känslan av 

kontroll av patienten. En del av sjuksköterskonra eftersöker ändå att 

rapporteringen bör följa Situation, Bakgrund, Aktuell händelse, 

Rekommendation (SBAR) som är ett standardiserat dokument som 

används på övriga delen av sjukhuset. Anestesisjuksköterskorna 

upplever sig ha en bra strategi för den postoperativa omvårdnaden, 

framför allt smärtlindring, medan man på avdelningen efterlyser ett 

protokoll för att få en helhet i omvårdanden för patienten. Protokollet 

bör också ta hänsyn till eventuell behandling vid komplikationer. 

Anestesipersonalen börjar rapporteringen olika beroende på om 

sjuksköterskorna från avdelningen har träffat patienten tidigare eller 

inte. Har de vetskap om patienten kan rapporteringen kortas ner 

betydligt.  

 
”Följer man liksom och vänder på narkosjournalen från första sidan 
till sista sidan så har man ju din röda tråd där egentligen.  För man 
hoppar ju inte och tar en snutt där och sedan hoppa till sista sidan” 
 

Anestesisjuksköterskorna vill att sjuksköterskorna från avdelningen 

ska bli bättre på att följa den postoperativa ordinationen som finns 

längst bak på anestesijournalen, det är en ordination som räcker i ett 



 11 

dygn, från avdelningen tycker de att ordinationen på denna sida är 

undermålig. De anser att läkarna var bra på att fylla i ordination på 

syrgas, men saknade ordination på smärtstillande och dropp bland 

annat. De tycker däremot att rutan ”kom ihåg” var bra, men denna ruta 

är enligt anestesisjuksköterskorna ingen ordination utan endast ett 

hjälpmedel för dem i stressade situationer på UVA.   

Anestesisjuksköterskorna upplever att det är mycket lättare att lämna 

rapport till en person de känner till. Det blir en mer avslappnad 

stämning vid rapporteringen och de upplever då att personalen vågar 

fråga lite mer, vilket de annars upplever att vårdavdelningarnas 

sjuksköterskor inte gör. De tror att de har frågor men inte vågar ställa 

dessa för risken att känna sig dumma. Anestesisjuksköterskorna önskar 

att personalen från vårdavdelningarna frågade mer då de menar att de 

lever i olika världar, det som är självklart för dem på anestesin behöver 

inte vara självklart för de på vårdavdelningarna. Från båda håll finns 

en önskan om att avsluta rapporteringen med att kolla om det finns 

några frågor och om de förstått allt i rapporten. 

Innehåll i rapporteringen 

Sjuksköterskor från vårdavdelningarna och anestesin vill ha och ge 

information enligt sökorden i Välbefinnande, Integritet, Prevension 

och Säkerhet (VIPS) samt om det tillstött några komplikationer under 

operationen. Men fokus och tyngdpunkt i de olika sjuksköterske- 

kategorierna skiljer sig. Personalen från vårdavdelningarna lägger 

större fokus på det praktiska runt patienten som drän, förband och 

infusioner. Det är viktigt för dem att få rapport om drän, så att de inte 

blir bortglömda och upptäcks på avdelningarna. Dränen bör även vara 

märkta då det ibland kan komma flera drän från samma förband, det är 

viktigt att veta var dränen kommer ifrån. För anestesisjuksköterskorna 

kommer denna information senare i rapporten. 

 
”Jag brukar ju tänka på det att man lite olika fokus, för att det första 
avdelningen gör att de lyfter på täcket och kollar förband. Och det 
kanske vi har som fjärde, femte VIPS-ord” 
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Anestesisjuksköterskan lägger fokus på andning, cirkulation och 

smärtlindring som de även försöker hålla som en röd tråd genom hela 

rapporteringen. Detta anser personalen från vårdavdelningarna ska 

vara under kontroll då de hämtar patienten, annars anses det från 

vårdavdelningarna att patienten skickades upp förtidigt.  

I det stora hela är personalen från vårdavdelningarna mycket nöjda 

med rapporteringen och de tycker att det märks att 

anestesisjuksköterskorna vill lämna en bra rapport.  

 

Stort fokus på läkemedel 

Från vårdavdelningarna tycker att anestesispecifika läkemedel i 

rapporteringen tar för stor plats på grund av att de inte har kunskap om 

vad dessa läkemedel har för effekter, bieffekter och vilken betydelse de 

har för patienten postoperativt. De tycker att denna information är 

överflödig och kan uteslutas för att förkorta rapporteringstiden.  

Anestesisjuksköterskor har förståelse för att sjuksköterskor från 

vårdavdelningen inte har denna kunskap och lägger inte enligt dem så 

mycket fokus på denna information, samtidigt tycker de att den 

informationen är viktig att ge.  

 

”Jag kan väl känna att ibland så är överrapporteringarna väldigt 
långa och det mesta går liksom in på vad som hänt under operationen 
och alla läkemedel som det får där som ändå inte vi har så stor koll 
på.” 
 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de gav mer information om 

läkemedel då de var nya i sin profession, men ju mer 

arbetslivserfarenhet desto mindre rapporterar de om läkemedlen. Det 

som man från vårdavdelningarna är intresserade av är att det finns en 

bra postoperativ ordination på smärtstillandeläkemedel som finns 

tillgängliga på avdelningarna. Sjuksköterskorna från avdelningarna 

önskade att anestesisjuksköterskorna gav information om vad 

läkemedlet patienterna fått hade för effekt och inte vad det heter.  
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Behov av kontroll 

Anestesisjuksköterskorna upplever ett behov av att ha totalkontroll 

över patienten samt att de ska ha information om allt som rör patienten. 

Saknas kontrollen känns det som ett nederlag. Denna kontroll 

uppmärksammandes av sjuksköterskor från vårdavdelningarna då de 

tyckte att mycket av informationen var överflödig. Vid skiftbyten 

upplevs avsaknad av kontroll och då blir rapporten inte heller bra. 

Vårdavdelningarnas sjuksköterskor märkte av detta och tyckte att 

anestesipersonalen inte kände patienten och läste innantill, vilket de 

tyckte att de kunde göra själva. Här upplevdes rapporteringen oseriös. 

 
”man vill ha så totalkontroll som narkossyrra samtidigt som man 
kanske inte alla gånger kan ha det, men det är ju för att ingenting får 
glida mellan fingrarna” 
 
Om vårdavdelningarnas sjuksköterskor ringer ner till personalen på 

UVA efter att de fått rapport och frågar något angående patienten så 

tyckte anestesisjuksköterskan att det kändes som ett misslyckande och 

att någonting hade brustit i rapporteringen.  

Då anestesisjuksköterskorna rapporterade till varandra upplevdes att de 

inte hade samma behov av kontroll över patienten då de använder 

samma ’språk’.  

Vårdavdelningarnas sjuksköterskor vill att patienterna ska vara 

färdigvårdade på UVA och att alla postopertativa ordinationer bör vara 

färdiga. Detta för att de ska få känslan av kontroll över patienterna då 

de tar med dem upp till vårdavdelningarna eftersom de inte kan/har 

samma förutsättningar att övervaka en patient som på UVA.  

 

Skillnad i rapporteringen beroende på erfarenhet 

Sjuksköterskorna från vårdavdelningarna upplever att när de oerfarna 

sjuksköterskorna hämtar på UVA har de inte kunskap att ifrågasätta 

informationen vid rapporteringen till exempel vätskeförluster och 

infusioner. Anestesisjuksköterskorna upplever att informationen kan 

reduceras betydligt då det är en erfaren sjuksköterska som hämtar på 

UVA. Det upplever en stor skillnad under somrarna då det oftast är 
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mycket ny personal som hämtar patienter på UVA. Rapporteringen blir 

då mer detaljerad och tidskrävande. 

 

”Och det är stor skillnad att rapportera till en man känner igen, van 
syrra.” 

Vårdmiljö 

Att inte bli lyssnad till 

Sjuksköterskorna på anestesin upplever det som frustrerande när de har 

full kontroll på patienten och vill ge en bra rapport och 

sjuksköterskorna från avdelningarna är frånvarande och inte lyssnar 

samt är stressade och vill snabbt upp till avdelningen igen. Även 

sjuksköterskor från vårdavdelningen upplever själva att de är 

ofokuserade ibland vid rapporteringen då de tycker att de får för 

mycket information. 

Stressig miljö 

Anestesisjuksköterskorna upplever miljön på UVA som av eller på, 

antingen är det lugnt eller stressigt. Det kan vara fullt på UVA 

samtidigt som personalen från operationssalarna ringer och vill komma 

ut med fler patienter. Detta leder till att de snabbt måste få iväg 

färdigvårdade patienter till avdelningen. Det kan skapa irritation hos 

anestesisjuksköterskorna om det dröjer innan sjuksköterskorna från 

vårdavdelningen kommer och hämtar sin patient. Detta leder till att 

anestesisjuksköterskan måste ringa flera gånger till avdelningen och 

det i sin tur skapar en stress och irritation hos sjuksköterskorna på 

vårdavdelningen. Speciellt då de kommer till UVA och får vänta på 

grund av att allt inte är klart med patienten. Vissa gånger är det så 

mycket att göra på UVA att sjuksköterskonra från vårdavdelningen kan 

vara tvungna att läsa rapporten själv då anestesisjuksköterskorna på 

UVA inte har tid att lämna en muntlig rapport. 

 

 ”så kommer nån jätterusch och så måste man få iväg 3st snabbt och 
då blir det lite hetsigt och så tjuter det hela tiden” 
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Anestesisjuksköterskorna på UVA har en större acceptans att vänta på 

att sjuksköterskorna från vårdavdelnigarna skall komma och hämta 

patienterna då de har vetskap om orsaken till dröjsmålet. 

Svårigheter att hålla sekretess 

Anestesisjuksköterskorna och vårdavdelningarnas sjuksköterskor 

upplever att sekretessen inte går att upprätthålla under rapportering 

eftersom det enbart är drapperier mellan patienterna. Många patienter 

på UVA har klarnat till efter anestesin och kan höra rapportering av 

närliggande patienter. Ett försök till att hålla en så god sekretess som 

möjligt är när personalen under rapporten inte nämner namn och typ av 

ingrepp, utan pekar med en penna eller finger i journalen i stället. 

Anestesisjuksköterskorna tycker det är bra om de har möjlighet att gå 

undan och rapportera för att öka sekretessen men också för att det blir 

en bättre dialog och inte bara en monolog från anestesisjuksköterskan.  

 

”Ibland så är det ju mycket andra patienter där och då är det inte 
mycket till sekretess där och då kan jag uppleva att det är lite dåligt 
med sekretessen mot de andrapatienterna” 

Viljan att ha förståelse 

Anestesisjuksköterskorna beskriver att de själva har erfarenhet av att 

bli illa bemött då de rapporterat patienter till andra enheter, denna 

kunskap försöker de ha med sig när de rapporterar till 

vårdavdelningarna. Många som jobbar som anestesisjuksköterska har 

tidigare jobbat på någon form av vårdavdelning, och har då själva fått 

rapport om en postoperativ patient på UVA och har erfarenheter om 

hur det känns. Denna erfarenhet försöker de ha med sig när de 

rapporterar över patienter så att rapporten ska bli så bra som möjligt.  

 

”jag tänker mycket ofta på förståelse, att vi ska ha förståelse för 
narkospersonalen att när de ringer vill ju de naturligtvis att vi hämtar 
på en gång, och då gäller det att vi har förståelse för att de kanske har 
fullt där och behöver tömma platser för att det är fler på väg in på 
uppvaket. Men ibland har man kanske dålig förståelse för det.” 
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Anestesisjuksköterskan på UVA har förståelse att vårdavdelningens 

sjuksköterskor inte kan hämta omgående på grund av till exempel hög 

arbetsbelastning, platsbrist eller lunchraster, bara personalen på 

avdelningen berättar om varför de inte kan komma direkt. Samtidigt 

har vårdpersonalen förståelse om varför de måste hämta omgående om 

de får information om de konsekvenser som kan bli om det dröjer 

innan personalen från avdelningarna kommer och det blir fullt på 

UVA. Sker detta måste den postoperativa vården eventuellt ske på 

operationssalen, vilket resulterar i att den salen stannar och operationer 

stryks. 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva hur anestesisjuksköterskan 

och vårdavdelningens sjusköterska upplever rapporteringen vid 

överföring av patient från UVA till vårdavdelningarna. 

För att en rapport skall vara av god kvalité krävs att rapporten följer en 

viss procedur och struktur, att det blir en röd tråd genom hela 

rapporteringen så informationen inte blir överflödig. För att en rapport 

skall bli bra krävs att den som rapporterar har kunskap om patienten. 

Vårdmiljön vid rapporteringen har också stor betydelse. Det blir svårt 

att lämna en bra rapport då det är mycket stress runtomkring och det är 

svårt att hålla sekretessen. Från både UVA och vårdavdelningarna 

finns en vilja att ha förståelse för varandra för att skapa en god miljö 

vid rapporteringen. I rapporteringen är det viktigt att lagom mycket 

information om patienten lämnas annars finns risk att personen som tar 

emot rapporten slutar lyssna. Svårigheten är då att rätt information 

kommer med.  

  

 

 



 17 

Resultat diskussion 

Rapporteringsprocedur 
 
Resultatet visade att både anestesisjuksköterskorna och 

sjuksköterskorna från vårdavdelningarna vill ha struktur i 

rapporteringen. Och för att få denna struktur finns ett behov av att 

rapportera enligt en strukturerad mall. Från båda håll upplevdes 

anestesijournalen som lätt att rapportera utifrån då denna är uppbyggd 

på ett bra sätt. Det framkom även att vissa sjuksköterskor önskade att 

rapporten följde SBAR.  

För att minska risken att information går förlorad, kan ett 

standardiserat protokoll vid rapptortering av en patient från till 

exempel en postoperativavdelning till en vårdavdelning vara till god 

hjälp så att viktig information om patienten inte glöms bort (Nagpal et 

al. 2010). Ett sådant hjälpmedel som kan användas vid 

överrapportering är SBAR som även rekommenderas av 

socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2009b). SBAR är ett 

kommunikationsformat som används i komplexa arbetsmiljöer för att 

överföra kritisk information. Med hjälp av SBAR samlas, inventeras, 

struktureras och överförs information på ett systematiskt sätt och kan 

då skapa möjlighet för ett korrekt informationsutbyte. Förutsättningen 

för att SBAR skall fungera är att den som rapporterar och den som tar 

emot rapporten använder ’samma’ språk, samt uppfattar och förstår det 

som faktiskt sägs. Uppfylls inte det kravet spelar det ingen roll hur 

strukturerat eller standardiserat informationen ges (Wallin & Thor, 

2008). SBAR har införts på hela sjukhuset för att underlätta 

rapporteringen och målet är att även denna modell skall användas vid 

rapporteringen på UVA istället för att följa anestesijournalen. 

 

Resultatet visade på att sjuksköterskorna från vårdavdelningarna tycker 

att information om de specifika anestesiläkemedlen är överflödig 

information. De har inte kunskaper om eller insikt i de effekter eller 

symtom de kan orsaka i efterförloppet hos en postoperativ patient. 
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Anestesisjuksköterskorna har förståelse för detta och har enligt dem 

själva reducerat information om läkemedel i sin rapport. Men då de har 

kunskap om effekter och bieffekter av dessa läkemedel framkommer 

det att det inte helt vill utesluta denna information från rapporten.  

Även om de instrument som finns på anestesin visar att all 

muskelrelaxantia gått ur kroppen finns det studier som visar att upp till 

51 % av patienterna som fått dessa läkemedel får recurarisering 

(Cummu et al. 2006). Att muskelrelaxerande läkemedel ger 

recurarisering tycks vara en relativt vanlig komplikation vid anestesi 

Det är då viktigt att den postoperativa patienten övervakas av 

sjuksköterskor med med kompetens att säkerställa fria luftvägar 

(Plaud, Debaene, Donati, & Marty, 2010). 

Trots att det gått mer än två timmar efter avslutat anestesi har man sett 

recurarisering, även vid singeldos av icke depolariserande 

muskelrelaxantia (Debane, Plaud, Dilly, & Donati, 2003).  

Då anestesisjuksköterskan på UVA har kunskaperna om läkemedlen är 

det förståeligt att de också har fokus på och rapporterar om vilka 

läkemedel som givits under anestesin. 

En sjusköterska på vårdavdelningarna har inte den kunskapen eller de 

resurser som krävs för att skapa fria luftvägar. De har heller inte 

tillgång till de specifika läkemedel som krävs för att häva 

recurarisering. Detta kan vara mindre bra för den patient som förtidigt 

får lämna UVA och råkar ut för recuraresering på vårdavdelning. Då 

det tycks vara relativt vanligt förekommande med recurarisering så blir 

detta en patientsäkerhetsfråga. Anestesisjuksköterskan på UVA har 

patienterna mer samlade och övervakade samt kompetensen att skapa 

fria luftvägar och de tillgängliga resurserna är bättre än på 

vårdavdelningarna.  

 

Både sjuksköterskorna från vårdavdelningarna och 

anestesisjuksköterskorna vill ha kontroll över patienten. Fokus på 

kontrollen skiljer sig mellan dessa två grupper. Anestesisjuksköterskan 

vill ha total kontroll över patienten, vilket är möjligt då de inte har 

många patienter eller stora avstånd mellan patienterna. 
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Vårdavdelningarnas sjuksköterskor riktade sin kontroll på elimination, 

hud, aktivitet och nutrition. De vill ha en känsla av kontroll att 

patienten är färdigvårdade på UVA så de kan lämna patienten på ett 

rum obevakat och själv kunna tillkalla hjälp om så behövs. På 

vårdavdelningen kan patienten ligga själv på ett rum långt från 

ansvarig sjuksköterska, och att antalet patienter som skall övervakas är 

betydligt fler. Att sjuksköterskorna på vårdavdelningen har ansvar över 

flera sjuka patienter bidrar till att de lätt tappar sin koncentration när de 

får rapport på UVA, detta märker den rapporterande 

anestesisjuksköterskan och upplever det frustrerande. Samtidigt kan 

man diskutera hur patientsäker det är med tanke på att viktig 

information kan gå förlorad på grund av bristande koncentration. 

 

Vårdmiljö 
 
För att kunna lämna en bra rapport krävs att vårdmiljön vid 

rapporteringen är bra.  

Det finns flera faktorer som påverkar sekretessen vid rapporten av 

patienten. Det som påverkar är hur öppen planlösningen är, om det är 

mycket folk som cirkulerar kring patienten, om det bara är ett draperi 

mellan patienterna. Det är svårt att hålla sekretessen då det är mycket 

patienter som ligger tätt intill och ljudnivån är hög så personalen måste 

prata högt. För att förbättra sekretessen bör rapporteringen ske avskilt, 

med en låg ljudnivå och inte använda namn och personnummer 

(Calleja & Forrest 2011). 

Miljön på UVA upplevdes från både anestesisjuksköterskorna och 

sjuksköterskorna från vårdavdelningarna som undermåliga. 

Sekretessen brister då alla patienter ligger i ett öppet rum med enbart 

draperier mellan sig. Många patienter som ligger på UVA är vakna och 

fullt medveten om vad som händer och sägs.  

Det kan vara en stressig miljö på UVA med många apparater som låter 

och telefoner som ringer samt många patienter som behöver hjälp. 

Detta var något som avdelnings sjuksköterskor uppmärksammade då 

inte anestesisjuksköterskan alltid fanns tillgänglig att ge en muntlig 
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rapport, men det var något som avdelningspersonalen hade förståelse 

för. Personalen gör sitt yttersta för att hålla en god sekretess på UVA 

genom att inte använda namn bland annat samt att peka med pennan 

om det är något känsligt som de vill uppmärksamma istället för att 

säga det högt. I övrigt är det svårt för personalen på UVA att hålla 

sekretessen på grund av att lokalerna ser ut som de gör. Detta problem 

blir en ledningsfråga då det är svårt för sjuksköterskorna att göra 

någonting åt den fysiska miljön.  

Även om viljan för förståelse finns hos båda sjuksköterskegrupperna 

kan inte någon av dem påverka när de tillgängliga resurserna inte 

räcker till i fårhållande till mängden patienter som ligger inne och de 

som opererats och behöver en plats. Även här ligger det hos ledningen 

att eliminera denna stressor och anpassa situationen för att göra 

arbetsmiljön mer dräglig för både avdelningarnas sjuksköterskor och 

anestesisjuksköterskorna på UVA. 

Metoddiskussion 

Vi använde oss av fokusgrupps intervjuer då det enligt Polit och Beck 

(2004, s.342) är ett bra sätt att belysa ett omvårdnadsproblem. Vi båda 

var med under intervjun och lyssnade tillsammans igenom arbetet som 

sedan skrevs ner för att få en känsla för vad som sades. För att förstå 

vad som sägs i en intervju är det viktigt att inte bara lyssna till vad som 

sägs utan även lyssna till tonläge och hur de talat (Starrin & Svensson, 

1996, s.66). Polit och Beck (2004, s.342) rekommenderar att urvalet av 

dem som är med i intervjun tas ut med hjälp av snowballs- eller 

stickprovsurval (Polit & Beck 2004, s.342). Vi valde att respektive 

avdelningschef fick välja ut deltagarna till intervjuerna. Det krav vi 

hade var att deltagarna skulle ha erfarenhet av att hämta patienter på 

UVA. Detta kan vara en Bias i vårat arbete då den själva har möjlighet 

att välja ut lämpliga deltagare. Vi tror inte detta sätt har påverkat vårt 

resultat då vi fått en bra spridning på både ålder och erfarenhet. Endast 

en manlig deltagare var med i intervjuerna men då män är en minoritet 

bland sjuksköterskor så upplever vi inte att det påverkade resultatet. 

Trovärdigheten i detta arbete säkerhetsställs med att vi är två författare 
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som granskat arbetet och analyserat detta. Och vi har även diskuterat 

analysen med våra handledare. 

Generliserbarhet 

Detta är en kvalitativ studie som har genomförts på ett sjukhus i norra 

Sverige så vi anser att den här studien inte är generliserbar för övrgia 

populationen. Kvalitativ forskning är upplagd så att resultatet inte går 

att genarilisera på en population (Svensson & Starrin, 1996, s.215).  

 

Slutsats 

Det har ingen betydelse hur bra rapporten är så länge som mottagande 

personal inte har förmågan att ta till sig information på grund av stress 

eller brist på kunskap om de specifika läkemedlen och deras effekter 

eller erfarenhet. Antingen får den postoperativa patienten bli mer 

färdig med hjälp av anestesisjuksköterskans kunskaper så att specifik 

information kan uteslutas i rapporteringen till vårdavdelningens 

sjuksköterskor, eller så får verksamheten sörja för att utöka 

sjuksköterskornas kunskaper på vårdavdelningarna . Detta borde leda 

till en högre patientsäkerhet samt öka känslan av kontroll för 

vårdavdelningarnas sjuksköterskor 

 

Även om rapporteringen är bra och båda parter är överens men det 

brister i ordinationer från läkare så förlorar rapporten sitt värde då 

mottagande avdelningssjuksköterska inte kan åtgärda problemet på 

grund av bristande ordination.  

 

En bra rapportering med ’rätt’ innehåll är av stor betydelse för 

patienten. Brister denna information ökar risken för vårdrelaterade 

skador. 
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Förslag på vidare forskning 

Då denna studie endast genomfördes på ett sjukhus i Norrlands inland 

så föreslår vi att ytterligare studier inom samma område på flera 

sjukhus för att undersöka om detta är ett nationellt problem.  
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Bilaga 1 
	  
Till	  verksamhetschefer	  för	  område	  kirurgi,	  ortopedi,	  gynekologi	  och	  anestesi.	  
	  
I	  det	  dagliga	  arbetet	  som	  anestesisjuksköterska	  och	  vårdavdelningssjuksköterska	  ingår	  
att	  anestesisjuksköterskan	  avger	  muntlig	  postoperativ	  överrapportering	  till	  
vårdavdelningssjuksköterskan	  på	  uppvakningsavdelning.	  Muntlig	  överrapportering	  är	  
en	  stor	  del	  i	  specialistsjuksköterskans	  arbete.	  Det	  finns	  dock	  mycket	  liten	  vetenskaplig	  
kunskap	  om	  hur	  anestesisjuksköterskor	  och	  vårdavdelningens	  sjuksköterskor	  
upplever	  muntlig	  postoperativ	  överrapportering.	  Vi	  tillfrågar	  Dig	  om	  du	  tillåter	  att	  
sjuksköterskor	  från	  din	  klinik	  får	  delta	  i	  denna	  studie	  eftersom	  de	  har	  erfarenhet	  av	  
postoperativ	  muntlig	  överrapportering.	  	  
	  
De	  som	  tackar	  ja	  till	  att	  medverka	  kommer	  att	  bli	  intervjuad	  i	  en	  fokusintervju	  med	  
flera	  deltagare	  från	  olika	  kliniker	  Frågor	  som	  kommer	  ställas	  under	  intervjun	  handlar	  
om	  deltagarnas	  upplevelser	  kring	  muntlig	  överrapportering	  mellan	  
anestesisjuksköterskor	  och	  vårdavdelningssjuksköterskor.	  Samtalet	  kommer	  att	  spelas	  
in	  med	  hjälp	  av	  bandspelare	  eller	  dator.	  De	  inspelade	  samtalen	  kommer	  sedan	  
omformas	  till	  text	  och	  sedan	  analyseras.	  Resultatet	  av	  denna	  studie	  kommer	  vi,	  Tomas	  
Nilsén	  och	  Thomas	  Göransson,	  att	  redovisa	  i	  en	  magisteruppsats	  från	  Institutionen	  för	  
Hälsovetenskap	  (IHV)	  Mittuniversitet	  i	  Östersund.	  Det	  inspelade	  materialet	  kommer	  att	  
behandlas	  på	  sådant	  sätt	  att	  obehöriga	  ej	  kommer	  att	  ha	  tillgång	  till	  det.	  Vidare	  
kommer	  materialet	  bli	  avidentifierat	  vilket	  innebär	  att	  den	  analyserade	  texten	  inte	  
skall	  kunna	  kopplas	  till	  en	  enskild	  individ.	  Kassettband	  eller	  ljudfil	  som	  används	  under	  
intervjun	  kommer	  att	  förvaras	  i	  ett	  låst	  skåp.	  Hanteringen	  av	  personuppgifter	  regleras	  
av	  Personuppgiftslagen	  (SFS1998:204).	  	  
Deltagandet	  i	  studien	  är	  frivilligt	  och	  kan	  avbrytas	  av	  deltagande	  i	  studien	  närhelst	  
under	  studiens	  gång	  utan	  att	  meddela	  varför.	   
 
Thomas Göransson  Tomas Nilsén 
Leg Sjuksköterska  Leg Sjuksköterska 
Fritzhemsgatan 69  Östertorpsvägen 12 
83246 Frösön  83294 Orrviken 
Tel:070-2228518  tel:070-3287578 
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Bilaga 2 
	  
Förfrågan	  om	  att	  delta	  i	  Fokusgruppsintervjuer.	  
	  
I	  det	  dagliga	  arbetet	  som	  anestesisjuksköterska	  och	  vårdavdelningssjuksköterska	  ingår	  
att	  anestesisjuksköterskan	  avger	  muntlig	  postoperativ	  överrapportering	  till	  
vårdavdelningssjuksköterskan	  på	  uppvakningsavdelning.	  Muntlig	  överrapportering	  är	  
en	  stor	  del	  i	  specialistsjuksköterskans	  arbete.	  Det	  finns	  dock	  mycket	  liten	  vetenskaplig	  
kunskap	  om	  hur	  anestesisjuksköterskor	  och	  vårdavdelningens	  sjuksköterskor	  
upplever	  muntlig	  postoperativ	  överrapportering.	  Vi	  tillfrågar	  Dig	  om	  du	  vill	  delta	  i	  
denna	  studie	  eftersom	  du	  har	  erfarenhet	  av	  postoperativ	  muntlig	  överrapportering.	  	  
	  
	  
Samtalen	  kommer	  att	  spelas	  in	  med	  hjälp	  av	  bandspelare	  eller	  dator.	  De	  inspelade	  
samtalen	  kommer	  sedan	  omformas	  till	  text	  och	  sedan	  analyseras.	  Resultatet	  av	  denna	  
studie	  kommer	  vi,	  Tomas	  Nilsén	  och	  Thomas	  Göransson,	  att	  redovisa	  i	  en	  
magisteruppsats	  från	  Institutionen	  för	  Hälsovetenskap	  (IHV)	  Mittuniversitet	  i	  
Östersund.	  	  
Det	  inspelade	  materialet	  kommer	  att	  behandlas	  på	  sådant	  sätt	  att	  obehöriga	  ej	  kommer	  
att	  ha	  tillgång	  till	  det.	  Vidare	  kommer	  materialet	  bli	  avidentifierat	  vilket	  innebär	  att	  den	  
analyserade	  texten	  inte	  kan	  kopplas	  till	  en	  enskild	  individ.	  Kassettband	  eller	  ljudfil	  som	  
används	  under	  intervjun	  kommer	  att	  förvaras	  i	  ett	  låst	  skåp.	  Hanteringen	  av	  
personuppgifter	  regleras	  av	  Personuppgiftslagen	  (SFS1998:204).	   
Deltagandet	  i	  studien	  är	  frivilligt	  och	  kan	  avbrytas	  av	  deltagande	  i	  studien	  närhelst	  
under	  studiens	  gång	  utan	  att	  meddela	  varför.	   
	  
Jag	  har	  fått	  skriftlig	  information	  om	  studien	  som	  syftar	  till	  att	  beskriva	  
anestesisjuksköterskors	  samt	  avdelningssjuksköterskors	  upplevelser	  av	  informationen	  
i	  den	  muntliga	  postoperativa	  överrapporteringen.	  Jag	  har	  fått	  möjlighet	  till	  att	  ställa	  
frågor	  samt	  fått	  dessa	  besvarade.	   
Jag	  är	  medveten	  om	  att	  studien	  är	  frivillig	  samt	  att	  jag	  kan	  avbryta	  studien	  närhelst	  jag	  
önskar.	  	  
	  
	  
	  
Thomas Göransson  Tomas Nilsén 
Leg Sjuksköterska  Leg Sjuksköterska 
Fritzhemsgatan 69  Östertorpsvägen 12 
83246 Frösön  83294 Orrviken 
Tel:070-2228518  tel:070-3287578 
 
Astrid Nystedt  Inger Lorentzon 
Universitetslektor  Avsnittslärare 
Institutionen för Hälsovetenskap Institutionen för Hälsovetenskap 
Mittuniversitet  Mittuniversitet 
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Jag	  är	  	   kvinna	  	   ………	  
	  
	   Man	  	  	  	  	  	  	   ………	  
	  
Född	  år	   	   ………	  
	  
	  
År	  i	  yrket	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ………	  
	  
 
Jag	  samtycker	  till	  att	  delta	  i	  studien.	  Datum________________	  	  
	  
	  
 
___________________________________________________________  
Namnunderskrift	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Namnförtydligande	   
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Bilaga 3 
 
Huvudfrågor: 
 
V = Vårdavdelning 
A= Anestesi 
  

V: 1. Vad är viktigt att veta vid överrapportering om den postoperativa patienten från UVA. 
 

V: 2. Beskriv en bra överrapportering av en postoperativ patient.  
 
V: 3. Hur upplever ni överrapporteringen ni får från anestesisjuksköterskan på UVA. 
 
 

  
A: 1. Vad är viktigt att rapportera om den postoperativa patienten på UVA till mottagande 

avdelningssjuksköterska. 
 
A: 2. Beskriv en bra överrapportering till mottagande sjuksköterska från vårdavdelningen. 
 
A: 3.  Hur upplever ni att rapportera över en patient till mottagande sjuksköterska.  
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Bilaga 4 
Understukna meningsenheter = från anestesin 
Meningsenheter Kondensering Subkategori Kategori Tema 
då kan man ju stå där 
och rapportera också om 
då rapporterar till nån 
som står och gäspar lite 
tittar åt nått annat håll 

Frustation att rapportera 
till någon som är 
ointresserad 

Att inte bli lyssnad till. 

UVA är ju verkligen av 
eller på antingen så har 
man mysigt lugnt och 
fint och så kommer nån 
jätteruch och så måste 
man få iväg 3st snabbt 
och då blir det lite 
hetsigt och så tjuter det 
hela tiden pip pip pip 
och telefonen ringer så 
går man på lite lågvarv 
det är för mycket på nått 
sett det är inte optimala 
arbetsförhållande alla 
gånger heller 

Stressig miljö med 
mycket stök och ljud på 
arbetsplatsen. 

Stressig miljö. 

Ibland så är det ju 
mycket andra patienter 
där och då är det inte 
mycket till sekretess där 
och då kan jag uppleva 
att det är lite dåligt med 
sekretessen mot de 
andra patienterna, mot 
den här patienten. Som 
man tar upp då. De får 
ju mycket information 
de som ligger runt där 

Tänka på att det är dålig 
sekretess på UVA. 
Många patienter som är 
vakna och det är bara ett 
draperi mellan 
patienterna. 

Svårigheter att hålla 
sekretessen. 

det är ju ett nytt möte att 
man ska försöka gå in 
och vara öppen mot 
varandra och ha en just 
atmosfär för då blir det 
ju lättare 

Förståelse för hur det är 
att jobba på avdelning 
och komma och hämta 
patient på UVA. Viljan 
att ge ett bra intryck. 

Viljan att ha förståelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårdmiljö 

man vill ha så 
totalkontroll som 
narkossyrra samtidigt 
som man kanske inte 
alla gånger kan ha det, 
men det är ju för att 
ingenting får glida 
mellan fingrarna 

Känsla av misslyckande 
om man inte har total 
kontroll på patienten. 
Inget får hända med 
patienten som jag inte 
vet. 

Behov av kontroll 

det kan ta lite stor plats 
ibland, ja det är så 
mycket foffofoll och 
papalon, det har ju vi 
inte en susning om vad 
det är och vad det 
påverkar hur det 
påverkar patienten 
egentligen 

För mycket information 
om läkemedel som man 
ändå inte vet vad de gör. 
Det tar för stor plats i 
rapporteringen. 

Stort fokus på 
läkemedel. 

Men är det nya då, i 
somras var det så 
väldigt mycket att, över 
huvud taget på somrarna 
att, och då känner man 
ju, man känner ju av 
också lite grann, och då 
förklarar jag nog lite 
mer även om det som 
skedde under operation.  
De vet ju kanske inte 
vad man skall fråga. Är 
man osäker på 
ingreppet, man är osäker 
på hur kan patienten må 
efteråt, vad är det som 
kan hända? 

 
Längre och mer 
grundlig rapportering då 
det är nya 
sjuksköterskor som 
hämtar på UVA så man 
är säker på att de fått 
med allt då dom sällan 
frågar något. 

Skillnad i 
rapporteringen beroende 
på erfarenhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporteringsprocedur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förutsättningar som 
påverkar rapporteringen 
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Ja jag tycker dom 
brukar följa, dom brukar 
titta på det där gröna 
bladet, börjar på 
framsida och så vecklar 
man ut och så har man 
operationen och så 
berättar man liksom ja 
lite gran där och så sen 
kommer man till 
vårdtiden på uppvaket 
pratar om det, det är ju 
liksom det där pappret 
är upplagt bra och så, så 
man följer ju bara och 
det gör ju alla 

Följa anestesijournalen 
vid rapporteringen. 

Struktur i 
rapporteringen. 

Elimination, kateter, 
illamående, de 
vanligaste VIPS orderna 
tycker jag är rätt jyst att 
följa. Och sedan då 
vidare ordination till 
avdelningen. Vätskor 
och summerar och talar 
om vad de har fått då. 
Både per och post op det 
summerar vi. 

Rapportering enligt 
VIPS. 

Innehåll i 
rapporteringen. 

  

 
 

 

 
 


