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Abstrakt 

Bakgrund: Patienter flyttas mellan olika avdelningar och de har även daglig kontakt med 

vårdpersonal från tre skift eller mer. En fungerande kommunikation skapar en gemensam 

förståelse och underlättar relationer mellan människor. Årligen drabbas cirka 100 000 av 

vårdskador och av alla avvikelser beror 60 % på bristande kommunikation. Syftet: Beskriva 

patientsäker överrapportering vid skiftbyte mellan sjuksköterskor och deras upplevelser. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes och vetenskapliga artiklar hittades med hjälp av 

databaserna PubMed och Cinahl. Fjorton artiklar inkluderades och granskades. Analysen 

bestod av narrativ läsning och relevant information valdes ut. Likheter och skillnader 

identifierades och det framkom fyra huvudrubriker. Resultat: De områden som framkom 

var överrapportering med och utan hjälpformulär, tid, miljö/kontext och sjuksköterkors 

upplevelser. Diskussion: Det som visade sig vara viktigast för att sjuksköterskorna skulle 

uppleva en överrapportering som patientsäker är goda relationer och att ha tillgång till 

rutiner. Författarna anser att allt ansvar inte ligger på personalen, utan att arbetsgivaren 

måste ge utrymme för och lyfta fram dessa problem. Slutsats: Det saknas rutiner vid 

överrapportering men sjuksköterskor är positiva till förändring. Vidare forskning önskas 

gällande kombinerade överrapporteringsmetoder och anpassning efter avdelningens 

ändamål. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Patientsäkerhet, Sjuksköterska, Överrapportering 
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Introduktion 

I Sverige drabbas nästan 10 % av patienterna inom den somatiska sjukvården av en 

vårdskada. Enligt beräkningar innebär detta cirka 100 000 vårdskador samt 630 000 extra 

vårddygn per år (Socialstyrelsen, 2009).  Enligt det amerikanska kvalitetsinstitutet för hälso- 

och sjukvård beror upp till 60 % av alla avvikelser inom vården på bristande kommunikation 

inom yrkesgrupper och vid personalbyten (Sharp, 2012, s. 14-15). Dagligen förs mängder av 

information över mellan patienter, anhöriga, sjuksköterskor, läkare och andra som är 

iblandade i vårdkedjan. När medicinska- och omvårdnadsbeslut ska fattas och åtgärder 

behöver vidtas omedelbart är det av yttersta vikt att rätt information finns till hands (Wallin 

& Thor, 2008). 

 
Författarna till litteraturöversikten har valt att undersöka studier inom området för 

överrapportering mellan sjuksköterskor då de har upplevt brister i detta samt för att det 

finns ett intresse för utökad kunskap i ämnet. Avsikten är att bidra med en sammanfattning 

av aktuell forskning för att ge läsaren ett lättillgängligt material och en överblick av ämnet. 

Bakgrund 

Patientsäkerhet handlar till största delen om att skydda patienten mot vårdskador. Enligt 

patientsäkerhetslagen kap. 1, 5 § (SFS 2010:659) är vårdskador lidande, fysisk eller psykisk 

skada, sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas inom hälso- och sjukvården. 

Vidare menar lagen kap. 6, 1 § (SFS 2010:659) att det är sjuksköterskans ansvar att arbeta 

förebyggande, ge en god och säker vård och använda vetenskapligt beprövade metoder. För 

att kunna utföra detta dygnet runt i vården krävs det en fungerande kommunikation där 

viktig information kan förmedlas mellan vårdpersonal. I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) understryks vikten av att använda sig av informations- 

och kommunikationsteknologi i omvårdnadsarbetet samt kunna inhämta, förstå och hantera 

känsliga uppgifter. Inom sjuksköterskans ledarskap förväntas hen även kunna samarbeta 

med andra vårdenheter samt sträva efter en kontinuerlig och effektiv informationsöverföring 
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som håller hög kvalité. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att upptäcka och aktivt 

förebygga risker som är relaterade till arbetet. 

 

Enligt Nationalencyklopedin (Björn, Helander, Rosengren, Sigurd & Ulfstrand, 2014) betyder 

kommunikation ”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater”. 

Fossum (2013, s. 25-26) menar att kommunikation skapar ett ömsesidigt utbyte, ett 

sammanhang och relationer. Kommunikation är en inlärd process som vi använder för att ge 

och ta emot information, det handlar bland annat om det verbala uttrycket men även 

kroppsspråket och det som sägs ”mellan raderna”. 

 

En fungerande kommunikation underlättar goda relationer mellan människor och 

överföring av information. Den ska vara komplett, korrekt och avgränsad för att mottagare 

och avsändare ska ha en gemensam förståelse för situationen. För att kunna fatta beslut och 

omedelbart kunna vidta åtgärder har fungerande kommunikation en kritisk betydelse 

(Wallin & Thor, 2008). Fossum (2013, s. 210-211) beskriver en kommunikationsmodell av 

McGuire som innefattar fem delar som man måste ta hänsyn till: 

 

 

Källan, som handlar om varifrån meddelandet kommer, vilken 

trovärdighet, giltighet och relevans har den? 

Budskapet, vad är det som sägs och hur kommuniceras det? På vilket 

sätt förmedlas budskapet. 

Kanalen, i vilket sammanhang sker det? Är det ansikte mot ansikte, via 

telefon eller via skrift? 

Mottagaren, vem är det som ska ta del av informationen? Mottagarens 

förmåga att förstå och ta del av budskapet. 

Ändamålet, vilken anledning ligger bakom kommunikationen? Vad är 

det man vill få fram och vilka effekter vill man få ut av det? 
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Överrapportering sker rutinmässigt på alla vårdinrättningar och har en central roll för 

patientsäkerheten. Ämnet har varit uppmärksammat i flera decennier där de centrala 

frågorna har handlat om vem som ska närvara, vem som ska ge rapport, var den ska utövas, 

hur lång och hur detaljerad den ska vara (Ekman & Segesten, 1995; Thurgood, 1995). 

 

Huvudfunktionen för en överrapportering mellan vårdpersonal är att information om en 

patient förs vidare, vilket inkluderar bland annat klinisk information, förändringar i den 

funktionella statusen och vårdplaner samt psykiska och sociala problem (Matic, Davidsson & 

Salamonson, 2011) Vid överrapportering mellan olika skift är det i allmänhet endast de 

sjuksköterskor som börjar och slutar sitt arbetspass som närvarar (Johnson, Jefferies & 

Nicholls, 2012).  

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2007) flyttas patienter mellan olika avdelningar 

beroende på diagnos, behandling och omsorg. Patienterna möter även vårdpersonal från 

minst tre skift varje dag. Vid varje överföring av information riskeras patientsäkerheten. 

Överrapporteringen mellan avdelningar eller mellan vårdpersonalen kanske inte alltid 

innehåller all viktig information, så kan informationen missförstås. Dessa luckor i 

kommunikationen kan orsaka allvarliga brister i omsorgen, resultera i olämplig behandling 

och potentiell skaderisk för patienten. Överrapportering kan ske mellan alla inblandade i 

vårdkedjan, till exempel mellan primärvård och sjukhus, vid förflyttning mellan olika 

avdelningar på sjukhus och vid skiftbyten av vårdlag på en avdelning. 

 

I föreliggande litteraturöversikt används begreppet hjälpformulär/rutiner om ett framarbetat 

och strukturerat sätt att utföra en överrapportering, exempel från litteraturen är verktyget 

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, och Rekommendation) i både pappersform 

och elektronisk form (Wallin & Thor, 2008; Wentworth et al., 2012), samt andra sorters 

checklistor (Brebner, Sandhu, Addison & Kapadia, 2011; Friesen, Herbst, Turner, Speroni & 

Robinson, 2013). Några av de rapporteringsmetoder som finns beskrivna i litteraturen 

presenteras nedan. 
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 Tyst rapportering innebär att sjuksköterskorna får avsatt tid när de kommer till arbetet 

för att ta del av information om patienterna från skriftliga källor så som omvårdnads-

dokumentation och andra informationskanaler (Meum & Ellingsen, 2011). 

 

 Muntlig rapportering innebär att en sjuksköterska från det tidigare skiftet verbalt 

överför information om patienterna till sjuksköterskor och annan vårdpersonal som ska 

påbörja sitt skift. Personerna som är involverade har ofta ett papper med grundläggande 

information om alla inneliggande patienter på avdelningen. De som tar emot 

överrapporteringen lyssnar och antecknar på dessa papper (Bavare et al., 2013; Jefferies, 

Johnson & Nicholls, 2012).  

 

 Patientnära överrapportering, där sjuksköterskan rapporterar muntligt inne hos 

patienten för att inkludera denna samt dess eventuella anhöriga (Street, Eustace, 

Livingston, Craike, Kent & Patterson, 2011). Den här uppsatsen kommer inte beröra 

patientnära överrapportering, för vidare information se Urval s. 6. 

 

Sjuksköterskorna har till uppgift att kommunicera effektivt med sina kollegor samt förvissa 

sig om att all viktig information har nått fram till personalen som ska arbeta nästa pass. Hur 

överrapporteringen genomförs beror på vilken inriktning avdelningen har och vad 

personalgruppen föredrar. Detta har lett till att personalgrupper på olika avdelningar har 

utvecklat olika sätt att rapportera på (Tucker & Fox, 2014). Författarna till föreliggande 

arbete finner det därför av värde att uppmärksamma överrapportering och sjuksköterskors 

upplevelser inom området för överrapportering. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patientsäker överrapportering vid 

sjuksköterskors skiftbyte. 

 Hur upplever sjuksköterskor överrapportering? 
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Metod 

Litteratursökning 
Det här arbetet är en litteraturöversikt, som enligt Friberg (2012) är ett sätt att kartlägga och 

sammanställa den kunskap som i nuläget finns inom ett visst område. Sökningarna gjordes i 

databaserna Pubmed och Cinahl. Manuell sökning gjordes i referenslistor från review- och 

orginalartiklar som var kopplade till syftet. Sökorden, som var kopplade till syftet, var 

överrapportering, patientsäkerhet, omvårdnad och kommunikation. Orden översattes till 

engelska och användes som MeSH-termer, CinahlHeadings och fritext. Det resulterade i 

“shift report”, “shift handover”, “hand off”, “nursing handover”, “nursing handoff”, 

“patient safety”, “nursing”, “communication”. De kombinerades med exklusionskriterierna 

med hjälp av de boolska operatorerna AND, OR och NOT, se Tabell 1 s. 7. Sökningarna 

gjordes av båda författarna tillsammans. För att förenkla processen delades artiklarna upp 

och lästes var för sig. Artiklarna förkastades när titel eller abstrakt inte stämde överens med 

studiens syfte. Om abstrakt inte fanns att tillgå lästes artikeln i sin helhet. Efter det 

förkastades de artiklar som inte var tillgängliga i fulltext, de som var av uppenbart låg 

kvalité då de granskades utefter författarnas förkunskaper (exempel från Friberg, 2012, s.138-

139) samt dubbelexemplar av redan utvalda artiklar, se Tabell 1 s. 7. 

 

De artiklar som valdes skrevs ut och lästes förutsättningslöst av båda författarna. 

Kvalitetsgranskningen utfördes i det första steget tillsammans så att eventuella frågor och 

oliktänkande kunde diskuteras. Efter fyra artiklar delades resterande artiklar upp och 

granskades enskilt, dock fortfarande i närvaro av varandra för snabb och 

enkelkommunikation. Med hjälp av två reviderade bedömningsmallar utformade av 

Carlsson och Eiman (2003), där författarna till litteraturöversikten själva bytte ut punkten 

“Patienter med lungcancer” till “Andel sjuksköterskor”, kvalitetsgranskades de utvalda 

artiklarna, se Bilaga 1. Mallen grundar sig på att poängsätta artikelns olika delar mellan 0-3. 

Beroende på hur många poäng artikeln får graderas den mellan grad 1, 2 och 3 där grad 1 är 

av högsta kvalité. Författarna valde att inkludera artiklar av grad 1 och 2. Beroende på om 

artiklarna var gjorda enligt kvalitativ eller kvantitativ metod användes den rätta 

granskningsmallen. De mixade studierna granskades med den kvalitativa mallen. 

Sammanställning av de utvalda artiklarna redovisas i Bilaga 2. 
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Urval 
Arbetet innefattar 14 vetenskapliga artiklar där 4 är genomförda med kvantitativ metod, 5 

med kvalitativ metod och 5 studier med mixad design där både kvalitativ och kvantitativ 

metod används. Inklusionskriterierna var att artiklarnas resultat skulle stämma överens med 

litteraturstudiens syfte, de skulle vara publicerade 2000-2014 och vara skrivna på engelska. 

De skulle handla om informationsöverföring vid skiftbyte mellan sjuksköterskor och 

resultatet skulle vara överförbart på svensk sjukvård. Exklusionskriterier var patientnära 

rapportering (översatt till bedside) och förflyttning av patienter mellan avdelningar (översatt 

till transfer). Exkludering av ”bedside” valdes då författarna aldrig varit i kontakt med 

denna rapporteringsmetod och eftersom det eftersträvades att studera artiklar som var 

överförbara på svensk sjukvård upplevdes det inte relevant för litteraturöversikten. 

Analys 
De kvalitativa, kvantitativa och mixade studierna delades upp och analyserades var för sig. 

Efter att ha läst Friberg (2012, s.140-142) användes en analysmetod som bestod av narrativ 

läsning för att först få en helhet av innehållet och sedan plocka ur de delar i varje artikel som 

kunde kopplas till syftet i föreliggande arbete. De utvalda delarna antecknades med egna 

ord i ett dokument som skrevs ut. Dokumentet lästes ett flertal gånger, likheter kopplades 

samman mellan alla artiklar med hjälp av sifferkoder och skillnader noterades. De 

preliminära grupperna tid, miljö och hjälpformulär framkom. Efter ytterligare granskning av 

artiklarnas resultat i sin helhet kunde huvudrubrikerna identifieras till överrapportering 

med och utan hjälpformulär. Tid och miljö/kontext samt underrubrikerna sjuksköterskans 

upplevelse. Här kunde kvantitativa fakta styrka det kvalitativa materialet.  

Etiska överväganden 

Då syftet handlar om sjuksköterskor och inte patienter har författarna själva kunnat avgöra 

utifrån metodavsnitt om det varit etiskt korrekt utfört. De främsta kriterierna har varit 

anonymitet, möjlighet att avstå och att avbryta sitt deltagande. Vid tveksamhet har tidskriften 

granskats för att se vilka krav de ställer på forskarna. Författarna har under hela arbetets gång 

varit kritiska och etiskt granskat de artiklar och tidskrifter som ingår.  
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning 
 

Databas/ 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal  
träffar 

Förkastade Utvalda artiklar 

Cinahl 
2014-01-21 

“Shift* report*” AND “Patient* 
safety” NOT Bedside* 

English  
2000-2014 
Peer reviewed 
 

106 56* 
28** 
20*** 
1**** 

Jukkala, James, Autrey, 
Azuero & Miltner (2012) 

Cinahl 
2014-01-22 

(MH "Shift Reports") AND (MH 
"Patient Safety") NOT "bedside" NOT 
(MH "Transfer, Intrahospital") 

English  
2000-2014 
 

75 40* 
3** 
17*** 
14**** 

Murray, McGrath & Smith 
(2013) 
 
 

Cinahl 
2014-01-22 

"Shift handover" NOT "Bedside" NOT 
"Trans*" 

English 
2000-2014 

13 5* 
4** 
2*** 
1**** 

Kerr (2002) 

Pubmed 
2014-01-24 

"nursing handover" OR "nursing 
handoff" NOT transfer NOT bedside 

English 
2000-2014 
 

29 
 
 

12* 
8** 
4*** 
3**** 

Klee, Latta, Davis-Kirsch, 
Pecchia (2012)  
Hopkinson (2001)  

Pubmed 
2014-01-24 

nursing AND "shift report*" NOT 
transfer NOT bedside 

English 
2000-2014 

37 13* 
12** 
5*** 
4**** 
1***** 

Cornell, Gervis, Yates & 
Vardman (2013)  
Oroviogoicoechea, Beortegui 
& Asin (2013)  

Manuell 
sökning 
2014-01-28 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lamond (2000) 
Vardaman, Cornell, Gondo, 
Amis, Townswnd-Gervis & 
Thetford (2012) 

Cinahl 
2014-01-31 
 
 
 

(MH "Hand Off (Patient Safety)") 
AND (MH "Communication") NOT 
"bedside" NOT trans* 

English 
2000-2014 

64 26 * 
6 ** 
15 *** 
11 **** 
3***** 

Deacon & Cleary (2013) 
Carroll, Williams & Gallivan 
(2012) 
Galliers, Wilson, Randell & 
Woodward (2011) 

Manuell 
sökning 
2014-02-03 

 
 

 
 

 
 

 
 

Payne, Stein, Leong & Dressler 
(2012)  
Clark, Squire, Heyme, Mickle 
& Petrie (2009)  

 
* Antal förkastade efter läsning av rubrik 
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
**** Antal förkastade efter ej tillgänglig fulltext 
***** Antal förkastade efter dubbelexemplar 
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Resultat 

Överrapportering utan hjälpformulär 
För de sjuksköterskor som går på sitt skift är överrapporteringen den tid då de får 

information som hjälper dem att förbereda och planera vård för patienterna (Hopkinson, 

2002; Kerr, 2002). Först rapporteras en överblick av avdelningen, det kan vara till exempel 

om det är tyst och lugnt, eller om det är stökigt och stressigt. Det hjälper sjuksköterskan att få 

en helhetsbild för att kunna prioritera vad som är möjligt att utföra under arbetspasset. 

Sedan beskrivs varje patient för sig med övergripande information så som kön och ålder, 

detta följs av en mer hälsoinriktad information, anledning till sjukhusvistelse och 

vårdåtgärder. Sist kommer specifika direktiv angående patientvård (Deacon & Cleary, 2013; 

Lamond, 2000). Det är emellertid inte all information som framgår vid alla 

överrapporteringar, endast två tredjedelar av den aktuella patientinformationen överförs. 

Det visar sig att om inkommande sjuksköterska känner patienten sedan tidigare ges inte en 

lika utförlig överrapportering. Detta resulterar i att tiden förkortas för själva 

informationsöverföringen, istället ställs det betydligt fler frågor av den inkommande 

sjuksköterskan. Det är endast de erfarna sjuksköterskorna som ger en förkortad 

överrapportering (Carroll, Williams & Gallivan, 2012). 

Sjuksköterskans upplevelse 

Överrapportering är inte bara ett stöd i det fysiska arbetet utan även i det psykiska. För att 

överrapporteringen ska kunna bidra med stöttning måste det vara ett forum för både utbyte 

av information och diskussion. Socialisering syns vid alla tillfällen och blir en naturlig del av 

mötet, det är accepterat så länge det inte stör syftet eller skapar problem för den 

sjuksköterska som ska avsluta sitt pass (Hopkinson, 2002; Kerr, 2002). Överrapporteringen 

skapar ett forum för att ventilera och diskutera extremt sjuka patienter samt få hjälp med 

planering av vården. Det ger möjlighet till socialt stöd och tiden under rapporteringen kan 

vara enda chansen att träffas inom arbetsgruppen. Reflektion, känslomässigt stöd och empati 

är vanligt under överrapporteringen och detta upplevs som en faktor som bidrar till minskad 

stress. Det stöd som sjuksköterskorna får av sina kollegor upplever de är svårt att finna 

utanför arbetsplatsen (Hopkinson, 2002; Kerr, 2002).  
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Relevant patientinformation är viktig för sjuksköterskan som ska börja sitt skift men 

relationen inom arbetsgruppen under överrapporteringen har även stor betydelse. Goda 

relationer i arbetsgruppen har starkt samband med upplevelsen av effektivitet (Carroll et al., 

2012). Sjuksköterskorna lägger stor vikt vid att få utföra en överrapportering som de känner 

sig nöjda med för att kunna avsluta sitt pass och känna att ansvaret är överlämnat 

(Hopkinson, 2002).  

 

Utan rutiner på avdelningen upplever sjuksköterskorna att rapporteringen sker på olika sätt 

och de utvecklar även olika sätt att anteckna informationen de får (Carroll et al., 2012). Över 

90 % av 49 sjuksköterskor anser att olika sjuksköterskor ger rapport på olika sätt. Cirka 80 % 

håller med om att det behövs en standardiserad rutin och känner att det finns utrymme för 

förbättring i kommunikationen (Clark, Squire, Heyme, Mickle & Petrie, 2009). Payne, Stein, 

Leong & Dressler (2012) visar att majoriteten är positiva till att lära sig en mer standardiserad 

rutin och hälften av sjuksköterskorna är nöjda med den metod de använde innan införandet 

av hjälpformuläret.  

Hjälpformulär/rutiner 
Vid införandet av hjälpformulär behövs det så kallade workshops, det vill säga avsatt tid för 

utbildning, diskussion och rollspel. För att få fram bra rutiner gällande överrapportering 

behövs även kontinuerlig granskning av arbetsmetoder och möjlighet för feedback (Clark et 

al., 2009; Klee, Latta, Davis-Kirsch & Pecchia, 2012). Galliers, Wilson, Randell och Woodward 

(2011) utvärderar hur symboler används vid överrapportering. Det visar sig att det är ett bra 

hjälpmedel men personalen måste vara medveten om vad de använder för symboler och 

vilka symboler som är accepterade och förstådda på avdelningen. 

Sjuksköterskans upplevelse 
Överrapporteringen försvåras om det inte finns någon form av standardiserad checklista. En 

checklista hjälper till att få en konsekvent rapport oberoende av vilken sjuksköterska det är 

som rapporterar samt underlättar för arbetsgruppen att tala samma språk och då lättare 

förstå varandra. Sjuksköterskorna upplever att ett hjälpformulär ger bättre struktur på 

informationen och på själva rapporteringen. Det ger även en trygghet i att all information 

förs vidare (Murray, McGrath & Smith, 2013; Vardaman et al., 2012). Sjuksköterskorna är 

positiva till att lära sig använda en standardiserad metod (Payne et al., 2012).  En bra rutin 
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ger en bra kom ihåg-lista över vad som bör rapporteras. Detta upplevs som extra viktigt för 

de sjuksköterskor som är trötta under slutet av sina pass och är oroliga att missa någon 

information (Clark et al., 2009). 

Sjuksköterskorna anser att ett hjälpformulär förbättrar kvalitén på informationen och även 

på överrapporteringen, de får större förtroende för det som sägs. De känner sig mer 

förberedda inför sitt skift och de behöver inte dubbelkolla den information som de har fått i 

samma utsträckning (Oroviogoicoechea, Beortegui & Asín, 2013; Jukkala, James, Autrey, 

Azuero & Miltner, 2012; Payne et al., 2012). Payne et al. (2012) noterade även att väsentlig 

patientinformation oftare kommer med i kategorierna status, anamnes och medicinlista. Med 

ett hjälpformulär överförs all information under alla kategorier jämfört med 

kontrollgrupperna utan den nyinförda rutinen där under 50 % av informationen 

framkommer (Payne et al., 2012). 

Clark et al. (2009) har sett att cirka 70 % av 49 sjuksköterskor tycker att de alltid får den 

information som de behöver. Något som prioriteras högt är möjligheten att kunna föra egna 

anteckningar då detta hjälper till att organisera tankarna (Deacon & Cleary, 2013; Murray et 

al., 2013). Då hjälpformulär används skrivs inte egna anteckningar i samma utsträckning, i 

genomsnitt minskade antalet nedskrivna ord från 28 till 19 ord (Oroviogoicoechea et al., 

2013). Hjälpformulär ger sjuksköterkorna bättre självförtroende vid informationsöverföring 

(Vardaman et al., 2012). Clark et al. (2009) påvisar att 70 % av sjuksköterskorna anser att 

deras kommunikationsförmåga har förbättrats vid införandet av nya rutiner. Även 

upplevelsen av kommunikationen inom gruppen förbättras (Jukkala et al., 2012). 

Risken som en del sjuksköterskor upplever är att standardiserade rutiner kan göra så att 

autonomin och flexibiliteten försvinner och att vårdpersonalen då inte ger individuellt 

anpassad vård (Vardaman et al., 2012). Oroviogoicoechea et al. (2012) har sett en skillnad i 

hur hjälpformulär tas emot på olika avdelningar, de kirurgiska avdelningarna är mer 

positiva än de medicinska.  

I Galliers et al. (2011) artikel använder sig sjuksköterskorna ibland av symboler i sina 

anteckningar för det tar kortare tid än att skriva en utförlig mening, sparar plats på 

anteckningsbladet och för att får det mer organiserat. Andra anledningar till att använda 
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symboler är att det upplevs enklare att scanna av patientens tillstånd och få en överblick. 

Med hjälp av olika färger på bläcket och överstrykningspennor ser sjuksköterskorna även 

snabbt vilken information som är viktig. 

Payne et al. (2012) visar att sjuksköterskorna upplever en rapportering utan rutiner som 

ofullständig och att den ofta leder till problem med patientsäkerheten. Under en månad 

rapporterades 12 tillbud i en grupp som inte använde sig av standardiserade rutiner jämfört 

med 3 tillbud i en grupp som hade rutiner. 

Tid 
Medeltiden för en hel överrapportering är ca 30 minuter och medeltiden per patient är 5,4 

minuter (Carroll et al., 2012; Cornell, Gervis, Yates & Vardaman, 2013; Klee et al., 2012; 

Lamond, 2000). Tillfället då det sker längst rapport och även mest informationsöverföring är 

mellan morgon- och eftermiddagsskiftet om man jämför med natt-morgon och eftermiddag-

natt (Kerr, 2002; Lamond, 2000). Sjuksköterskorna anser att tiden som används för att 

förbereda en överrapportering förkortas vid användning av hjälpmedel (Oroviogoicoechea 

et al., 2013). Det visar sig inte finnas någon större skillnad på tiden mellan en rapportering 

med (30minuter) eller utan (28minuter) hjälpformulär/rutiner. Den verbala 

kommunikationen mellan sjuksköterskorna ökar med upp till tjugo procentenheter av den 

totala tiden vid hjälp av pappersformulär och elektroniska formulär. Då hjälpformulär 

används spenderas det mindre tid på att anteckna på egna ark, från 35 % av den totala tiden 

till 6 %. Resten av den totala tiden redovisas inte (Cornell et al., 2013). Se Tabell 2. Tiden som 

sjuksköterskorna får stanna kvar efter avslutat pass minskar med 20 % då standardiserade 

rutiner används vid överrapporteringen (Klee et al., 2012). 

 

Tabell 2: Sammanställning med och utan hjälpformulär (Cornell et al., 2013). 

 Utan hjälpformulär Med hjälpformulär 

Totala tiden för överrapportering 30min 28min 

Verbal kommunikation av den totala tiden 30 %  50 %  

Egna anteckningar av den totala tiden 35 %  6 %  

Ej redovisad tid 35 % 44 % 



 

12 

 

Miljö/kontext 
Överrapporteringarna görs oftast utanför patientens rum, på sjuksköterskeexpeditionen eller 

i ett grupprum (Deacon & Cleary, 2013). Det upplevs vara svårt att bibehålla patientens 

integritet och säkerställa sekretess om överrapporteringen inte sker bakom stängda dörrar, 

det känns även enklare att diskutera vård och problem utan att anhöriga eller patient är 

närvarande. Ett av de stora problemen är att bli avbruten av exempelvis anhöriga eller andra 

professioner under en överrapportering, då sjuksköterskan riskerar att tappa tråden och 

missa relevant information.  

En sjuksköterska beskriver:  

In order to eliminate interruptions during clinical handoff altogether, we should expect that there 
be no disruptions during handoff, like when we are drawing up medications. In this case, we use 
the time-out concept, where everyone knows not to disturb the nurse while he or she is involved 
with medications unless there is an emergency (Murray et al., 2013, s.246). 

 
Sjuksköterskorna upplever en trygghet i att först rapportera mellan varandra och för att 

sedan gå in i patientsalarna och att vara förberedda och inlästa innan eventuella frågor kom 

från patient eller anhöriga (Murray et al., 2013). Cornell et al. (2013) menar att innan 

hjälpformulär introducerades skedde 17 % av överrapporteringarna i patientens rum, efter 

införandet och vid uppmuntran ökade det till 45 % av all överrapportering. Klee et al. (2012) 

visar på att om sjuksköterskorna kompletterar en sluten överrapportering med en kontroll 

hos patienten kan fel upptäckas och åtgärdas innan de orsakar skada. De fel som framkom 

var bland annat felaktig dropptakt, avsaknad av tillgänglig akututrustning, saknade ID-band 

samt felinställda monitorer. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med arbetet var att belysa överapporteringen mellan sjuksköterskor där omvårdnaden 

är ett huvudämne, därför valdes databaserna Pubmed och Cinahl som är inriktade på 

omvårdnad. På grund av en engelsk och en amerikansk översättning av överrapportering 

har det resulterat i många olika variationer av sökorden handoff och handover. Det kan ses 

som en svaghet att sökningarna därmed inte varit konsekventa men är en följd av att 

författarna har försökt täcka arbetets syfte i så stor utsträckning som möjligt. Vid flertalet av 

sökningarna framträdde dubbelexemplar av valda artiklar från tidigare sökningar vilket ses 
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som en styrka då det visar på att sökorden varit precisa och väl anpassade för arbetets syfte. 

Eftersom en del av artiklarna hittades via manuell sökning kan det däremot visa på brister i 

databassökningen då de inte framkommit i sökningarna. För att göra resultatet överförbart 

på dagens sjukvård har avgränsningar om publicering efter millenniumskiftet valts. Språket 

engelska var ett krav för att författarna skulle kunna förstå artikeln. Författarna är medvetna 

om att de kan ha gått miste om artiklar skrivna på svenska då enbart det engelska språket 

valdes. Författarna fann ett stort träffantal på ”bedside” (patientnära rapportering) vilket 

upplevdes som att det skulle ta överhand för hela studien, och därför valdes de bort. Det 

finns en medvetenhet om att valet att exkludera ”bedside” kan ha vinklat resultatet, men det 

ansågs viktigt att begränsa arbetet för att det ska finnas chans till igenkänning bland svensk 

vårdpersonal. Vid sökningen dök det upp vissa artiklar där möjlighet till fulltext krävde 

betalning, dessa exkluderades då tillräckligt med artiklar kunde hittas utan dessa samt att de 

enligt deras abstrakt inte hade tillfört någon ny information till det som redan införskaffats. 

Detta kan dock påverka tillförlitligheten på arbetet då all tillgänglig information inte har 

kommit med. Översättningen av språket har gjorts på egen hand med hjälp av lexikon. Då 

engelska inte är författarnas modersmål finns det alltid risk för missförstånd och svårighet i 

att tolka de kvalitativa artiklarna. 

 

I arbetet valdes både kvalitativa och kvantitativa artiklar samt artiklar med mixad design, då 

både upplevelser och konkreta fakta utifrån olika perspektiv var av nytta för resultatet. 

Fördelarna är att litteraturstudiens resultat ger en förståelse för ämnet, samtidigt som de 

kvantitativa artiklarna visar resultat från många individer. Under arbetets gång och 

framförallt under analysen har objektivitet och ett neutralt synsätt eftersträvats. På grund av 

författarnas tidigare erfarenheter har det hela tiden funnits en risk för ett vinklat resultat 

genom att delar som svarar på de redan förutfattade meningarna valts ut. Detta har dock 

undvikits genom att artiklarna först har delats upp mellan författarna som läst och gjort 

förarbete till analysen. Därefter har artiklarna lästs igenom av båda så ingen relevant 

information har förbigåtts. Då författarna mestadels satt intill varandra under arbetet fanns 

det alltid ett stöd och möjlighet till diskussion. 
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Resultatdiskussion 
I resultatet framkom tre viktiga huvudfynd som författarna valt ut och diskuterat vidare. De 

är vilken inverkan gruppdynamiken har på överrapporteringen, att rutiner och 

hjälpformulär leder till att sjuksköterskorna upplever överrapporteringen mer patientsäker 

samt att det behövs workshops vid införandet av nya rutiner. 

Gruppdynamiken 

Resultatet visar att gruppdynamiken är av stor vikt för en arbetsplats, den ökar tilliten inom 

arbetslaget och var och en får ett ökat självörtroende där sjuksköterskorna känner att de gör 

en bra rapportering samt att tilltron till andras information ökar. Överrapportering ger även 

ett psykiskt stöd där det finns ett forum för reflektion och socialisering och där acceptansen 

ökar för varandra. Det är ett stöd som är svårt att få från andra håll. Arbetskamraterna är de 

enda som är insatta i arbetssituationen och de är de enda som har möjlighet att diskutera 

enskilda patientfall, då sjuksköterskorna måste ta hänsyn till tystnadsplikten enligt 

offentlighets- och sekretesslagen kap. 25 (SFS 2009:400). Något som dock måste poängteras är 

att det inte är överförbart på alla avdelningar då gruppdynamiken spelar stor roll för hur 

arbetslaget kan prata och öppna sig för varandra (Manias & Street, 2000).  

 

Bra relationer på en arbetsplats leder enligt föreliggande resultat till att personalen lägger 

större vikt vid en god kvalité vid överrapporteringen. Författarna har sett att ett öppet klimat 

inom personalen skapar möjlighet till utveckling och förbättring av kommunikationen. 

Sjuksköterskorna anser att om det finns utrymme för ventilering och reflektion är det 

prioriterat under tiden för överrapportering. Det är den tid på arbetspasset som ger störst 

möjlighet för detta. Sjuksköterskorna upplever att de är mer tillfredsställda av en 

rapportering där de uppnår dialog, ögonkontakt och interaktion med arbetskamraterna.  

 

Det är enligt författarna viktigt med en dialog och att känna av när det finns utrymme för ett 

djupare samtal. Goda relationer skapar bättre förhållanden vid överrapportering samtidigt 

som god överrapportering skapar bättre klimat i arbetsgruppen. En fråga som författarna 

ställer sig är vadpersonalen på avdelningen kan göra för att uppnå goda relationer och ett 

öppet klimat? Behöver arbetsgivaren uppmuntra till utrymme för dialog och reflektion eller 
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kan arbetsgruppen själv arbeta fram en bra stämning. Hur uppnår man en gruppdynamik 

som gynnar arbetsklimatet för en god och säker vård? 

Patientsäkert med rutiner och hjälpformulär 

Resultatet i föreliggande arbete visar att det som gör att sjuksköterskorna upplever 

överrapporteringen patientsäker är struktur, hjälp med att inkludera all relevant 

information, tillit till informationen och att överrapporteringen hjälper dem att känna sig 

förberedda inför sitt skift. Om informationen som förmedlas kommer från en väl förberedd 

sjuksköterska och framförs med ett språk som är vedertaget på avdelningen upplevs kvalitén 

på informationen förbättrad. En strukturerad ordning på innehållet i en överrapportering 

underlättar för budskapet att nå fram, det ger sjuksköterskorna något att ”luta sig mot” då 

de känner sig trötta och stressade. Enligt Wallin och Thor (2008) är korrekt överförd 

information en av grundpelarna i att kunna ge en god omvårdnad. För att kunna ha ett 

professionellt förhållningssätt i en så komplex arbetsmiljö som sjukvården är, är det viktigt 

att information överförs effektivt vid rätt tillfällen mellan rätt personal. Detta bidrar till att 

rätt åtgärd utförs på rätt sätt vid rätt tidpunkt, som i sin tur bidrar till en ökad 

patientsäkerhet. 

 

Sjuksköterskorna upplever att överrapporteringen förbereder dem på hur avdelningen ser ut 

och vad som behövs prioriteras. Det hjälper dem planera tiden som de har för varje patient, 

vad som är mest brådskande och vad som kan vänta. Om denna information framförs 

korrekt bidrar det till bättre planering och struktur i omvårdnadsarbetet.  Wallin och Thor 

(2008) stödjer detta genom att förklara hur ett hjälpformulär ska användas. Det ska fokuseras 

på den viktigaste informationen och budskapet ska anpassas så mottagaren förstår. 

Författarna till litteraturöversikten menar att med ett hjälpformulär vet alla inblandade i 

vilken ordning informationen kommer i. Vilket gör det mer avslappnat, strukturerat och 

enklare för budskapet att nå fram. 

 

Patientsäkerhet handlar om att arbeta förebyggande mot vårdskador, alltså att upptäcka 

riskerna runt patienten innan de orsakar någon sorts lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

Resultatet visar att genom att flytta en viss del av överrapporteringen in till patientrummet 

kan fler misstag upptäckas och åtgärdas. Sjuksköterskorna upplever det dock som något 
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skrämmande och känner en oro inför att få frågor som de inte kan svara på. För att 

uppmuntra detta behöver de få verktyg som gör att de känner sig mer självsäkra i sig själva 

och i den kunskapen de har. Författarna anser att det är just det som hjälpformulär och 

rutiner kan hjälpa till med och sin tur leda till ett mer patientsäkert arbete.  

 

Enligt sjuksköterskorna är en viktig faktor som påverkar patientsäkerheten de avbrott som 

sker under överrapporteringen. Eftersom det inte går att förutse vad som kommer ske under 

tiden för rapport är detta svårt att helt förhindra (Welsh, Flanagan & Ebright, 2010). Vad som 

skulle underlätta är en checklista som sjuksköterskan systematiskt går igenom och vid 

avbrott kan återgå till. Detta skulle minimera risken att missa nödvändig information. 

 

I McGuire’s (Fossum, 2013, s. 210-211) modell är källan, budskapet, kanalen, mottagaren och 

ändamålet de fem stöttepelarna i en bra kommunikation. Om man för över detta tankesätt 

till en överrapportering, i vilken punkt är det som informationen inte riktigt når fram? Enligt 

Carroll et al. (2012) försvinner en tredjedel av den aktuella patientinformationen. I vilken del 

av kedjan sker det flest misstag? Twedell och Pfrimmer (2009) stödjer på flera sätt 

föreliggande arbetes resultat, till exempel vikten av att tala samma språk och ha en struktur i 

informationsöverföringen. Uppföljning behövs där man går igenom vad som fungerar, vad 

som inte fungerar och vad som kan göras bättre nästa gång. Även sjuksköterskans ledarskap 

spelar roll. Svaret på frågan kanske inte är så enkel som att finna en del av kommunikationen 

som brister, utan att det finns små misstag i alla led som på sikt förändrar det slutgiltiga 

resultatet.  

Workshops 

Resultatet visade att olika typer av workshops vid införandet av nya rapporteringsmetoder 

är nödvändigt. Det är enligt författarna inte genomförbart på ett patientsäkert sätt att endast 

ge ett nytt hjälpformulär med instruktioner till vårdpersonalen, eller införa nya rutiner utan 

utbildning och uppföljningar. Inrutade vanor förändras inte under en vecka, det krävs 

förberedelse, utbildning och mest av allt; uppmuntran. Andra studier har visat på liknande 

resultat. Det är viktigt att involvera personalen från allra första början, diskutera och 

gemensamt känna av när det finns behov av förändring. Det är även viktigt att 

uppmärksamma sambandet mellan överrapportering och patientsäkerhet (Weingart et al., 
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2013). Föreliggande resultat visar tydligt på att sjuksköterskorna är positiva till införandet av 

nya rutiner angående överrapporteringen och endast hälften är nöjda med det som redan 

existerar. Genom att sjuksköterskorna upplever att rapporteringen går till på olika sätt 

beroende på sjuksköterska kan man ifrågasätta om de verkligen följer patientsäkerhetslagen 

kap. 6, 1 § (SFS 2010:659) som säger att det finns ett ansvar hos sjuksköterskan att använda 

vetenskapligt beprövade metoder. Även sjuksköterskornas kompetensbeskrivning 

(Socialstyrelsen, 2005) säger att man ska sträva efter en kontinuerlig informationsöverföring. 

Frågan är om sjuksköterskor har möjlighet att uppfylla detta? Vilka förutsättningar ger 

arbetsgivarna dem?  

Slutsats 

Sammanfattningsvis har detta arbete påvisat att majoriteten av sjuksköterskor anser att det 

saknas struktur vid överrapportering vilket därmed medför en risk för patientsäkerheten. 

Det mest oväntade resultatet var hur viktigt sjuksköterskor upplevde att goda relationer 

inom arbetsgruppen var relaterat till en effektiv överrapportering. Det författarna anser vara 

viktigt för att få fram en patientsäker överrapportering utifrån resultatet är: 

 Skapa en rutin anpassad till avdelningen. 

 Införa rutinen med hjälp av utbildning och feedback. 

 Lyfta fram vikten av samhörighet i personalgruppen. 

Det finns behov av större krav på arbetsgivaren, utrymme för utveckling och att lyfta fram 

problemen. Det vore intressant att se vidare studier som undersöker skillnader mellan 

metoder för att se vilka som är mest lämpade för olika avdelningars ändamål. Något som 

också är relevant är att exempelvis genomföra intervjuer eller enkäter för att undersöka vad 

som fungerar och vad som kan förbättras med överrapporteringen. Författarna vill även se 

fler studier där olika överrapporteringsmetoder kombineras, då hypotesen är att enbart en 

metod inte kan garantera att all patientinformation överförs. 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte  Typ av studie Deltagare  
(/bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studie- 
kvalité  

Carroll, Williams 
& Gallivan 
2012 
USA 

Att beskriva grundläggande 
beteende vid 
överrapportering. 

Mixad  63 sjuksköterskor  
(/ej angivet) 

Kontrollgrupp, intervjuer, 
frågeformulär 
samt observationer   
Kodning av kliniska register. 
Kodning av transkriberade 
inspelningar och analys gjord 
av två oberoende 
sjuksköterskor. 

Det fanns ett starkt samband 
mellan en god relation i 
personalgruppen och en effektiv 
överrapportering. Under 
överrapportrering nämndes 2/3 av 
patientinformationen. 
Medeltid/patient: 5,4 min. 

Grad 1 

Clark, Squire, 
Heyme, Mickle & 
Petrie 
2009 
Australien 

Att beskriva och utvärdera 
skiftrapportering för att 
förbättra kommunikationen 
mellan sjukvårdspersonal 

Mixad 49 (/56 %) 
sjuksköterskor 16  
(/27 %) specialist 
läkare. 

Likert-skala med öppna 
frågor på slutet. 

Sjuksköterskorna ansåg att 
kommunikationen hade förbättrats 
efter att rutiner införts samt att de 
kände sig mer självsäkra vid 
informationsöverföringen. 
Medeltid/överrapportering: 30 
min. 

Grad 1 

Cornell, Gervis, 
Yates & 
Vardaman 
2013 
USA 

Att bedöma effekten och 
värdet i att använda SBAR 
vid skiftrapportering. 

Kvantitativ 75 sjuksköterskor (/0). Direkt observation och 
protokoll. 
Observerad data 
kategoriserades och 
analyserades men hjälp av ett 
datorprogram. 

Tiden som spenderades på att 
rapportera patientinformation 
under överrapporteringen ökade 
något vid användning av SBAR. 
Även den verbala 
kommunikationen mellan 
sjuksköterskorna ökade markant. 
Vid uppmuntran och med hjälp av 
SBAR ökade antalet 
överrapporteringar inne hos 
patienten. 

Grad 1 
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Deacon & 
Cleary 
2012 
England 

Att undersöka 
verksamheten hos 
psykiatrisjuksköterskor på 
en akut 
slutenvårdsavdelning. 

Kvalitativ 18 sjuksköterskor 
och 16 
undersköterskor 
(/ej angivet). 

Observationer under en 2-års 
period.  
 
 

Överrapporteringen tog plats utanför 
patientens rum. Först rapporterades en 
överblick av avdelningen, sedan 
beskrevs varje patient för sig och sist 
specifika direktiv angående patientvård. 
Att i början av rapporteringen få en 
överblick om hur det ser ut på 
avdelningen gör att sjuksköterskan 
känner att den snabbt kan planera 
arbetsgången. 
Sjuksköterskorna skrev egna 
anteckningar på lösblad. 

Grad 1 

Galliers, 
Wilson, Randell 
& Woodward 
2011 
Storbritannien 

Att utreda och beskriva 
användning av symboler i 
dokumentationen vid 
skiftrapportering om de 
används på liknande sätt. 

Kvalitativ 19 vårdpersonal  
(/ej angivet) 

Handskrivna och dataskrivna 
överrapporteringar samlades in 
på 4 sjukhus. Individuella tester 
i igenkänning av symboler. 
Utredning av attityder och 
erfarenheter. 

Det är vanligt att sjukvårdspersonal 
använde symboler då det skapade en 
snabb överblick om patienten. Det var 
viktigt att vara medveten om vilka 
symboler som var vedertagna. 

Grad 2 

Hopkinson 
2001 
England 

Fokuserar på den 
stödjande funktionen av 
en överrapportering inom 
vård av döende patienter. 

Kvalitativ 28 sjuksköterskor  
(/ej angivet) 

Intervjuer med öppna frågor 
som bandades.  
Transkriberades, lästes om, 
öppna frågor kring datan, 
sammandrag av intervjuerna 
för att hitta mönster i 
deltagarnas erfarenheter.  

Överrapporteringen fungerar inte bara 
som ett stöd i det fysiska arbetet utan 
även i det psykiska. Deltagarna 
upplever det som en möjlighet till 
ventilering och stöttning av kollegor 
angående svåra händelser på arbetet.  

Grad 2 
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Jukkala, James, 
Autrey, Azuero 
& Miltner 
2012 
USA 

Utveckla och göra en 
pilotstudie om ett 
standardiserat verktyg för 
att förbättra 
överrapportering mellan 
sjuksköterskor.  

Kvantitativ 43 sjuksköterskor 
(/ 38%) 

Enkät med Likert-skala vid 2 
tillfällen, en öppen fråga vid 
sista uppföljningen. 
Jämförelse mellan de olika 
resultaten. 
T-test. 

Hjälpformulär förbättrar 
överrapporteringen, sjuksköterskorna 
känner sig mer förberedda inför sitt skift 
och dubbelkolla information behövs inte 
i samma utsträckning. 
Kommunikationen upplevs bättre. 

Grad 1 

Kerr 
2002 
Storbritannien 

Undersöka 
omvårdnadsbaserad 
skiftrapportering genom att 
klassificera och kategorisera 
samt identifiera vad som 
effektiviserar och 
problamitiserar 
skiftrapporteringen 

Mixad Två avdelningar 
på ett sjukhus.  
(/ej angivet) 

Observationer av 40 
skiftrapporteringar. Intervjuer 
individuellt och i grupp i slutet 
av studien. All data 
ljudinspelades och 
transkriberades vart eftersom 
det samlades in. Data 
analyserades och 
kategoriserades i 
huvudgrupper. 

Socialisering mellan personalen syns vid 
varje skiftrapportering och blir 
en naturlig träffpunkt, det är accepterat 
så länge det inte stör syftet. Rapportering 
skapar rum för reflektion och 
känslomässigt stöd. Detta upplevs som 
en faktor till minskad stress. 

Grad 1 

Klee, Latta, 
Davis-Kirsch & 
Pecchia 
2012 
USA 

Beskriva en metod för att 
standardisera 
sjuksköterskors 
kommunikation under 
överrapportering vid 
skiftbyte.  

Mixad 1 sjuksköterska 
från varje 
avdelning på 
Seattle Childrens 
hospital.  

Identifiering av 
förbättringsområden, 
observationer, enkäter, 
workshops. 
Pågick under en 4-års period. 

För att få fram en bra rutin på 
överrapporteringar på ett sjukhus 
behövs det workshops med 
kontinuerliga granskningar av 
arbetsmetoder, feedback och övningar.  
Medeltid/överrapportering: 31 min, med 
ett hjälpformulär minskade övertiderna 
med 20 %. 
Då de mixade en muntlig rapportering 
med ”bedside” kunde olika fel 
upptäckas hos patienten innan det han 
orsaka skada. 

Grad 2 
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Lamond 
2000 
England 

Utreda vilken roll 
skiftrapporter har för 
inverkan på 
informationsöverföring 
samt omvårdnadsplanering. 

Mixad Fyra avdelningar på två 
sjukhus. Dokumentation av 
60 patienter (/ej angivet) 

All dokumentation 
samlades in och 
kategoriserades i ämnen. 
Skiftrapporteringar 
ljudinspelades och 
samanfördes med 
patientdokumentationen. 
Ett analyssystem användes 
(MSA). 

Längsta rapporteringstillfället är 
mellan dag och kvällspasset. 
Vid rapporteringen framkom ett 
mönster där det mest 
övergripande om patienten kom 
först därefter hälsoinriktad 
information, anamnes, 
vårdåtgärder sist kom mer 
specifik fakta.  
Medeltid/överrapportering: 34 
min. 

Grad 1 

Murray, McGrath 
& Smith 
2013 
USA 

Undersöka sjuksköterskors 
uppfattning och tilltro, samt 
hinder angående 
överrapportering. 

Kvalitativ Åtta sjuksköterskor (/ej 
angivet) 

Intervjuer i fokusgrupper 
som bandades och sedan 
transkriberades  
Innehållsanalys. 

Tre teman angående 
överrapportering: vem som är 
involverad, vilka variationer det 
finns och vart de utförs. 
Sjuksköterskorna föredrar att 
först rapportera mellan 
vårdpersonal för att sedan gå in 
till patienten. Enklare att 
diskutera vård samt bibehålla 
sekretessen bakom stängda 
dörrar.  
En standardiserad checklista 
förenklar överrapporteringen 
genom att göra den konsekvent 
samt försäkra att all information 
går fram. 
Ett av de största hindren var att 
bli avbruten. 

Grad 1 
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Oroviogoicoechea, 
Beortegui & Asín 
2013 
Spanien 

Utvärdera sjuksköterskors 
uppfattning av att använda 
ett datoriserat verktyg 
under överrapportering.  

Kvantitativ 85 sjuksköterskor från 
medicinska och kirurgiska 
avdelningar (/39st) 

Frågeankät med Likert-
skala, 20 slutna frågor samt 
2 öppna frågor. Datanalys 
med hjälp av SPSS 15.0, 
därefter en jämföranda 
analys mellan 
avdelningarna.  

90 % av sjuksköterskorna 
upplevde hjälpformuläret 
användbart, det förbättrade 
kvalitén på informationen och 
även på överrapporteringen. 
Kommunikationen förbättrades. 
Att ha möjlighet att kunna 
anteckna själv prioriterades högt 
bland alla avdelningar. 
Kirurgiska avledningar var mer 
positiva än de medicinska. 

Grad 1 

Payne, Stein, 
Leong & Dressler 
2012 
USA 

Utvärdera uppfattningen av 
överrapportering före och 
efter introduktion av en 
strukturerad, web-baserad 
rutin. 

Kvantitativ Kontrollgrupp: 41 (/15 %) 
Interventionsgrupp: 51 (/15 
%) 

Enkäter med Likert-skala.  
Tillbuds-anmälningar.  
Chi2-test. 

Utan en standardiserad rutin 
upplevs överrapporteringen 
ofullständig och försämrar 
patientsäkerheten. Deltagarna är 
positiva till en förbättring.  
Med ett hjälpformulär kom viktig 
patientinformation oftare med, 
även tillbuden minskar 
signifikant jämfört med 
kontrollgruppen. 

Grad 1 

Vardaman, 
Cornell, Gondo, 
Amis, Townsend-
Gervis & Thetford 
2012 
USA 

Undersöka de potentiella 
effekterna av SBAR 
protokollet och koppla det 
till sjuksköterskans 
upplevelse.  

Kvalitativ 80 deltagare varav 66 
sjuksköterskor.  (/ej angivet) 

Observationer vid 
skiftrapportering med SBAR 
samt semistrukturerade 
intervjuer. Data 
kodades och 
kategoriserades till 
huvudgrupper och 
undergrupper.  

SBAR leder till mer strukturerad 
informationsöverföring, 
sjuksköterskorna upplever ett 
större självförtroende, det blir 
lättare att förstå varandra med 
hjälpformulär. Risken finns att 
flexibiliteten och autonomin 
minskar. 

Grad 2 


