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Abstrakt 
Överrapportering mellan ambulans till akutmottagning sker ett flertal gånger 

under ett arbetspass och är till grund för att ett säkert patientomhändertagande ska 

kunna ske. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor på 

akutmottagning och inom ambulanssjukvård uppfattar den muntliga 

överrapporteringen av patienter som anländer med ambulans till akutmottagning. 

Metoden som använts var en enkätstudie med frågor med svarsalternativ samt 

öppna frågor. Enkäterna skickades ut till 110 legitimerade sjuksköterskor på en 

akutmottagning i Norrbotten, en akutmottagning i Västernorrland och en 

ambulansstation i Norrbotten samt två ambulansstationer i Västernorrland. 

Antalet besvarade enkäter var 63 stycken och den deskriptiva datan presenterades 

i löpande text samt i tabeller och diagram. De öppna frågorna analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet visar på att 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvård och på akutmottagning ansåg att 

strukturerat instrument bör användas vid överrapportering samt att mer 

utbildnings behövs för att överrapportering ska kunna ske på ett korrekt och 

likartat sätt inom båda arbetsgrupperna. Majoriteten av deltagarna i studien ansåg 

att ambulanspersonalen oftast får avlägga sin rapport ostört, även om faktorer 

såsom hög arbetsbelastning, att personalen på akutmottagningen avbryter 

rapporten eller att störningsmoment som att telefoner ringer påverkar 

överrapporteringen negativt. Majoriteten, hos båda arbetsgrupper, anser dock att 

det sker en tillräckligt god överrapportering för att ett patientsäkert 

omhändertagande ska kunna ske. Slutsatser som kan dras av denna studie är att 

mer utbildning för momentet överrapportering bör ske, samt att samtliga individer 

i respektive arbetsgrupp använder sig av samma strukturerade instrument vid 

överrapportering. Vidare forskning inom ämnet bör ske eftersom vården ständigt 

utvecklas och därmed bör även överrapportering utvecklas och prioriteras för att 

utbilda berörda arbetsplatser. 

 

            Nyckelord: muntlig överrapportering, ambulans, omvårdnad,  

            akutmottagning, legitimerad sjuksköterska, patientsäkerhet, enkätstudie.  
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Bakgrund 

Kommunikation vid överrapportering 

Överrapportering av patient från ambulans till akutmottagning sker många gånger under ett 

arbetspass. Överrapportering har en stor betydelse för omhändertagandet av patienten på 

mottagande enhet och brister i den kan få stora konsekvenser för efterföljande vård (Bost, 

Crilly, Patterson & Chaboyer, 2012: Freitag & Carrol, 2011). En effektiv kommunikation och 

teamarbete är viktigt för en säker och högkvalitativ patientvård. Kommunikationsfel är en 

vanlig orsak till oavsiktlig patientskada. Medicinsk komplexitet i kombination med mänsklig 

prestation gör det viktigt att kliniker använder sig av standardiserade kommunikationsverktyg 

samt att skapa en miljö där individer kan tala ut och få uttrycka sina bekymmer (Leonard, 

Graham & Bonacum, 2004). Enligt Solet, Norvell, Rutan och Frankel (2005) används 

överrapportering i många olika situationer och inom vården finns det stor variation i hur 

överrapportering av patienter sker. En effektiv informationsöverföring kräver att det finns en 

väl utarbetat form för kommunikation. 

 

Patientsäkerhet 

Ambulanspersonalen har oftast bara en möjlighet att förmedla och avlägga sin rapport om 

patienten till akutmottagningen. En bra överrapportering är till god hjälp för den mottagande 

personalen på sjukhus, minskar stress och kan utveckla kommunikationsförmågan inom 

teamet. En bra överrapportering är till fördel för ett patientsäkert omhändertagande, främjar 

kontinuitet och kvalitet inom vården och minskar upprepning av den prehospitala 

informationen (Talbot & Bleetman, 2007). Flera olika aspekter kan dock påverka mottagandet 

av informationen från ambulanspersonal till mottagande personal på sjukhus, bland annat är 

det svårt att behålla fokus på ambulanspersonalens verbala rapport när mottagande personal 

samtidigt koncentrerar sig på att vårda patienten (Bruce & Suserud, 2005; Talbot & Bleetman, 

2007). Detta samt andra källor till distraktion såsom stress och trötthet, kan, oavsett orsak, 

leda till att viktig patientinformation går förlorad (Talbot & Bleetman, 2007). 

 

Under en sjukdoms- eller vårdtid är det stor sannolikhet att patienten behandlas av flera olika 

specialiteter inom hälso- och sjukvården, exempelvis primärvård, öppenvård, akutsjukvård 

med flera (World Health Organisation [WHO], 2007). Det är de svårast drabbade patienterna 

som anländer med ambulans. För att säkerställa att dessa patienter får rätt behandling på rätt 

nivå krävs en effektiv och fungerande överrapportering. En bristande överrapportering och 
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kommunikation mellan dessa enheter och mellan olika vårdteam kan leda till att information 

missas eller missförstås. Dessa brister i kommunikationen kan få allvarliga konsekvenser, få 

avbrott i kontinuiteten i vården, olämplig behandling, och på så sätt potentiellt skada patienten 

(Bruce & Suserud, 2005). Enligt Suserud och Bruce (2003) inleds överrapportering med att 

ambulanspersonalen dokumenterar och registrerar hela vårdprocessen, från uppdragets start 

till patient lämnas över till akutmottagningen. Detta bör utgöra grunden för kvaliteten på den 

kliniska omvårdnaden. Den innehåller viktiga faktorer som ingår i hela vårdkedjan, från 

patientens insjuknande till överlämnande. Därefter tar akuten emot överrapportering och 

enligt Owen, Hemmings och Browns (2009) är akutmottagning en komplex miljö där 

svårigheter finns att både lämna över och ta emot information. Svårigheter uppstår på grund 

av språkförbristningar, brist på tydligt ledarskap, distraktioner och snedvridning av muntlig 

information. En viktig del är att all personal har ett gemensamt språk för att skapa en effektiv 

kommunikation i teamet. Att använda sig av ett förutbestämt instrument minskar också risken 

för att informationen förvrängs när rapportering sker mellan vårdpersonal.  

  

Instrument för kommunikationsverktyg 

För att förbättra effektiviteten och säkerheten i kommunikation mellan vårdgivare 

rekommenderas personal att använda standardiserade verktyg. Ett sådant verktyg är till 

exempel SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation). Med hjälp av det 

beprövade verktyget, samlar, inventerar, strukturerar och överför vårdpersonal information 

om patienten, och genom att fokusera på det primära budskapet kan personalen undvika att 

fastna i detaljer (Kesten, 2011; Wallin & Thor, 2008). Dunsford (2009) beskriver att SBAR är 

speciellt viktigt i brådskande situationer där det efterfrågas en tydlig och effektiv 

kommunikation som är kritiskt viktig för patientens tillstånd. Ett annat 

kommunikationsverktyg för strukturerad överrapportering beskrivs av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB, 2017) vara SAMPLE; S står för Signs och Symptoms, A 

för Allergies, M för Medicins, P för Past medical history, L för Latest oral intake och slutligen 

E som står för Events prior to illness. Detta verktyg används som ett stöd till struktur vid 

inhämtandet av information, vilket verktyg som används är dock upp till den enskilde och 

vilken som anses vara enklast i sammanhanget. 

  

Bost et al. (2012) beskriver ytterligare ett verktyg som kan användas vid överrapportering, 

och som utvecklats inom försvaret för hantering av traumapatienter. Verktyget kallas MIST 

där M står för mechanism of injury/illnes, I för injuries, S för signs and symtoms och T för 
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treatment. I vilken utsträckning detta verktyg används vid överlämnandet av patienter som 

kommer med ambulans till akutmottagning är dock okänt. 

  

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2012) belyser vikten av att kommunicera på ett 

säkert sätt, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva en säker vård. Att 

använda verktyget SBAR ger struktur åt dialoger inom vården, vilket minskar riskerna för att 

information glöms bort eller misstolkas, vilket i förlängningen därför också minskar risken för 

vårdskador. Det kan även vara svårt att fånga upp den enskilda och unika patientens 

upplevelse vid användande av standardiserade modeller.  

  

Rational  

Kommunikation mellan ambulanspersonal och personal på akutmottagning är en viktig del för 

att kunna utföra en fortsatt patientsäker vård, vilket tidigare studier visar. Överrapportering av 

en patient är en väsentlig del i det dagliga arbetet för ambulanspersonalen varför det är av stor 

vikt att studera hur denna rapportering genomförs och om det sker på ett strukturerat och 

fungerande sätt. En god överrapportering ligger till grund för en fortsatt säker vård och ett bra 

omhändertagande av patienten. Överrapportering är en del i informationsflödet för kommande 

vårdinstanser, och ett bristfälligt utförande kan påverka patientsäkerheten negativt.  

  

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagning och inom 

ambulanssjukvård uppfattar den muntliga överrapporteringen av patienter som anländer med 

ambulans till akutmottagning. 

  

Författarna har valt att utgå från dessa frågeställningar: 

• Följer ambulanspersonalens överrapportering en tydlig struktur/något vedertaget 

instrument?  

• Får sjuksköterskor på akutmottagningen tillräckligt med information för att kunna 

göra ett säkert omhändertagande av patienten utifrån ambulanspersonalens 

överrapportering?  

• Upplever sjuksköterskor på ambulansen att de ger en bra rapport för att ett 

patientsäkert omhändertagande ska kunna ske? 

• Anser sjuksköterskor på akutmottagning och inom ambulanssjukvård att 

överrapportering kan förbättras, och i sådana fall vilka aspekter kan förbättras?  
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Metod 

Design 

Studien är utformad som en empirisk deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, och 

data har samlats in genom enkäter med svarsalternativ samt öppna frågor. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011, s. 45) är deskriptiva undersökningar normalt kvantitativa och med hjälp av en 

sådan undersökning kan ett studerat fenomen beskrivas, dock kan inga slutsatser om kausalitet 

dras. I studien har den kvantitativa delen kompletterats med en kvalitativ del där de öppna 

frågorna har bearbetats. Olsson och Sörensen (2011, s.55) förklarar att i en studie med 

kvantitativ design kan en kvalitativ metod användas som komplement till den kvantitativa 

studien, detta då forskaren vill fånga innebörd och tolkningar. Valet mellan kvalitativ och 

kvantitativ design styrs av undersökningens syfte, men de utesluter inte varandra. De olika 

perspektiven stödjer och kompletterar varandra.  

  

Urval och procedur 

Ett bekvämlighetsurval av 63 legitimerade sjuksköterskor (38 grundutbildade sjuksköterskor 

och 25 specialiserade sjuksköterskor) inom akut- och ambulanssjukvård deltog i studien. 

Samtliga deltagare arbetade i Region Norrbotten samt Västernorrlands län landsting. Enligt 

Polit och Beck (2012, s. 516) är bekvämlighetsurvalet ett enkelt och effektivt sätt att inhämta 

data, och denna metod lämpar sig särskilt väl då deltagare i en studie rekryteras från en viss 

organisation eller klinisk miljö. 

  

Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning, både 

tillsvidareanställda samt vikarier, arbetande på akutmottagning samt inom ambulanssjukvård. 

Rekrytering skedde genom att informationsbrev om studien skickades ut via mail till enhets-

/verksamhetschef för de olika arbetsplatserna, totalt tillfrågades 4 chefer. Efter sitt 

medgivande blev de ombedda att vidarebefordra information om studien till personalen på 

respektive arbetsplats. Enhets-/verksamhetschef på respektive arbetsplats delade ut enkäterna 

med tillhörande informationsbrev, där bland annat studiens syfte, information om anonymitet 

och frivillighet till deltagandet i studien har belysts.  

  

Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av enkäter (se bilaga 3.1 och 3.2) med färdiga 

svarsalternativ samt öppna frågor. 110 enkäter lämnades ut (på totalt 6 arbetsplatser varav två 
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akutmottagningar och fyra ambulansstationer) efter en uträkning på hur många legitimerade 

sjuksköterskor som arbetade på respektive arbetsplats och som svarade mot 

inklusionskriterierna.  

  

Två olika enkäter har utformats, den ena avsedd för sjuksköterskor arbetande på 

akutmottagning (bilaga 3.2) och den andre avsedd för sjuksköterskor arbetande inom 

ambulanssjukvård (bilaga 3.1). Frågorna i enkäten riktad mot sjuksköterskor på 

akutmottagning är baserad på tidigare studie utformad av Eriksson och Olsson (2013). 

Frågorna i enkäten riktad mot ambulanspersonal är egenformulerade, men med inspiration av 

tidigare nämnd enkät (Eriksson & Olsson, 2013), detta eftersom enkäterna i möjligaste mån 

ska motsvara varandra och kunna jämföras. Enkäterna, som bestod av 12 frågor vardera, var 

tillgängliga på respektive arbetsplats under två veckor, därefter har insamling skett. Eriksson 

och Olsson (2013) kontaktades av författarna via mail vilka gav sina medgivanden att enkäten 

fick användas, enkäten valdes eftersom det var den enda enkät författarna hittade som ansågs 

kunna svara mot denna studies syfte och frågeställningar. 

  

Enligt Trost och Hultåker (2007, s. 9), samt Polit och Beck (2012, s. 325), kan en enkät liknas 

vid en intervju med skillnaden att en enkät besvaras av intervjuobjekten utan att det är någon 

intervjuare som ställer frågorna. Fördelarna med att använda sig av enkäter är att de kan 

tillämpas på ett större antal respondenter, är mindre tidskrävande och kostsamt, samt att 

enkäter erbjuder möjligheten till anonymitet. Trost och Hultåker (2016, s. 75, 41-42) 

beskriver även att det kan vara fördelaktigt att avsluta sitt frågeformulär eller sin enkät med en 

öppen och kravlös fråga. En grundregel vid enkäter är att inte använda alltför långa enkäter 

för att inte trötta ut respondenterna och för att de inte ska tappa koncentrationen vilket kan 

leda till försämrad kvalitet i svaren. Dock ska även alltför korta enkätformulär undvikas.  

  

För att undersöka enkätens kvalité och tydlighet gjordes en pilotstudie på 8 utomstående 

sjuksköterskor, 4 arbetande på akutmottagning och 4 arbetande inom ambulanssjukvård. 

Enligt Björk (2011, s. 27) bör alltid en pilotstudie genomföras för att testa enkäten och 

därefter, vid behov, justera den. Polit och Beck (2012, s. 195) kallar även en sådan pilotstudie 

för en genomförbarhetsstudie. Syftet med en pilotstudie är att ta reda på om de svarande 

tolkar frågor och svar på samma sätt som författarna samt hur en fråga verkligen mäter det 

den avser att mäta (Trost & Hultåker, 2016, s. 90). Pilotstudien resulterade i ett antal 

förändringar, bland annat omformuleringar men även vissa förtydligande. I fråga 6 fick 
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exempel på strukturerade instrument (SBAR/SAMPLE/MIST) läggas till eftersom 3 av 8 som 

medverkade i pilotstudien inte förstod frågan. Frågan “Anser du att en noggrann och relevant 

överrapportering är viktig för patientsäkerheten?” togs bort från enkäten eftersom 

majoriteten svarande ansåg att det var uppenbart att detta var viktigt och tyckte därmed att 

frågan blev onödig.  

  

Dataanalys 

Den kvantitativa data som inhämtades med hjälp av enkäterna sammanställdes och 

analyserades i Microsoft Excel 2016 i form av numeriska värden (exempelvis män = 0, 

kvinnor = 1 etc.). Den deskriptiva datan presenterades i löpande text samt i tabeller och 

diagram för att tydliggöra studiens resultat. Björk (2011, s. 12) beskriver att deskriptiv 

statistik är en metod som kan användas för att sammanställa och organisera den insamlade 

datan och därefter redovisas resultatet med hjälp av tabeller och diagram.  

  

Svaren på de öppna frågorna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Induktiv ansats är en metod där det går att dra slutsatser om innehållet i bland annat en 

skriven text. Metoden innebär att materialet från de öppna frågorna bryts ned i mindre delar 

för att därefter grupperas i kategorier, dessa kategorier kan sedan sammanföras under 

gemensamma rubriker (Graneheim & Lundman, 2003). De gemensamma rubrikerna innehöll 

liknande upplevelser och beskrivningar från deltagarnas uppfattning av överrapportering. 

Resultatet presenterades i brödtext med citat från sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård 

och på akutmottagning. 

  

Etiska överväganden 

En förfrågan och ett godkännande till att genomföra studien inhämtades skriftligt från 

verksamhetens chefer inom ambulanssjukvård respektive akutsjukvård i Västernorrland och 

Norrbotten (bilaga 1). De sjuksköterskor som valde att delta i studien besvarade en 

pappersenkät och deltagarna erhöll i samband med erbjudandet om att delta i studien, en 

skriftlig information (bilaga 2) om studiens syfte och procedur. De informerades även om att 

deltagandet i studien var frivilligt. Polit och Beck (2004, s. 176–177) beskriver att en mycket 

viktig metod för att skydda deltagarna och att skydda deras rätt till självbestämmande är att 

inhämta informerat samtycke, vilket innebär att deltagarna har tillräcklig information om 

forskningen på en acceptabel nivå för att förstå informationen, vilket gör det möjligt för dem 

att samtycka eller att avböja deltagande.  
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Vidare förklarades, i den skriftliga informationen, att full anonymitet i samband med 

svarsenkäten erhölls och att materialet inte kunde härledas till uppgiftslämnaren samt att det 

insamlade materialet endast hanterades av författarna och deras handledare. När studien är 

godkänd och publicerad kommer allt insamlat material förstöras och kasseras. Polit och Beck 

(2004, s. 180) beskriver att konfidentialitet är ett löfte om att all information som deltagarna 

uppgett inte lämnas ut eller rapporteras på ett sådant sätt som kan identifieras med dem som 

enskilda individer och att uppgifterna inte är tillgängliga för andra. 

  

Denna studie anses vara av betydelse och till nytta inom hälso- och sjukvården eftersom en 

bristfällig överrapportering kan leda till en nedsatt patientsäkerhet, vilket kan tänkas 

motverkas genom ett strukturerat och väl fungerande sätt att överlämna information om 

patienten och dennes tillstånd på akutmottagningen. Denna studie kan därför bidra till att 

skapa ett underlag till framtida utveckling inom överrapportering. Riskerna med ett 

deltagande i studien anses som ringa eftersom deltagandet är frivilligt samt att full anonymitet 

kommer att garanteras och inga svar kommer att kunna härledas till den enskilde personen. 

Polit och Beck (2004, s. 174) förklarar att en strategi som forskare kan använda sig av för att 

skydda deltagarna i studien är att göra en risk/nytta-bedömning. En sådan bedömning är 

utformad för att avgöra om fördelarna med att delta i studien väger upp mot nackdelar, vare 

sig de är ekonomiska, fysiska, känslomässiga eller sociala.  

  

En ansökan om forskningsetik har skrivits och godkänts av forskningshuvudmannen dvs. 

etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet. 

  

Resultat  

Av de totalt 110 utdelade enkäterna deltog 63 sjuksköterskor i studien; 18 från Region 

Norrbotten och 45 från Västernorrlands läns landsting. Detta gav en svarsfrekvens på 57%, 

således ett bortfall på 43%. 

  

Bakgrundsvariabler 

Deltagarnas ålder varierade från 21 år och uppåt. Majoriteten av deltagarna, hos båda 

arbetsgrupper, var i åldern 31–40 år gammal (34,9 %) (tabell 1). Könsfördelning av 
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deltagarna beskrivs i tabell 2 där majoriteten (70%) av deltagarna var kvinnor och 30% var 

män. 

  

Tabell 1. Åldersfördelning av deltagarna  

Ålder Antal ambulans 

(n) 

Procent 

(%) 

Antal akutmott. 

(n) 

Procent 

(%) 

< 20 år 0 0 % 0 0 % 

21-30 år 8 28 % 7 20.5 % 

31-40 år 10 34 % 12 35 % 

41-50 år 7 24 % 7 20.5 % 

> 51 år 4 14 % 8 24 % 

Totalt 29 100 % 34 100 % 

 

Tabell 2. Könsfördelning av deltagarna  

Kön Antal i studien (n)   Procent (%) 

Män 19   30 % 

Kvinnor 44   70 % 

Totalt 63   100 % 
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Av deltagarna hade en större andel, hos båda arbetsgrupper, arbetat inom respektive område i 

över 10 år (45% samt 35%) (tabell 3). 

  

Tabell 3. Antal arbetade år som sjuksköterska inom ambulanssjukvård/på akutmottagning 

Antal år Antal ambulans 

(n) 
Procent 
(%) 

Antal akutmott. 
(n) 

Procent 
(%) 

< 1 år 2 7 % 8 24 % 

1-5 år 9 31 % 9 26 % 

5-10 år 5 17 % 5 15 % 

> 10 år 13 45 % 12 35 % 

Totalt 29 100 % 34 100 % 

  

Majoriteten av antalet deltagande sjuksköterskor inom ambulanssjukvård hade 

specialistutbildning (66 %). Specialistutbildade sjuksköterskor på akutmottagning var 

betydligt lägre (18 %) (diagram 1).  

 

Diagram 1. Fördelning antal specialistsjuksköterskor/grundutbildade sjuksköterskor 
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Studieresultat  

Följer ambulanspersonalens överrapportering en tydlig struktur/något vedertaget 

instrument?  

97% av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård anser att de rapporterar enligt vedertaget 

instrument och 79% av sjuksköterskorna på akutmottagning anser att ambulanspersonalen 

använder sig av vedertaget instrument när de överrapporterar patienten till dem. 3% av 

sjuksköterskor inom ambulansen har svarat att de inte använder sig av något vedertaget 

instrument vid överrapportering och 18% av sjuksköterskor på akutmottagningen har svarat 

att ambulansen inte använder sig av något vedertaget instrument vid överrapportering 

(diagram 2).  

  

73% av sjuksköterskorna arbetande inom ambulanssjukvård använde SBAR vid 

överrapporteringen och 14% använde en kombination av SBAR/SAMPLE. 7% av 

sjuksköterskorna på ambulansen använde sig av ett flertal instrument (A-E/SBAR/SAMPLE) 

vid överrapporteringen och 3% rapporterade inte enligt något vedertaget instrument.  

56% av sjuksköterskorna på akutmottagning ansåg att ambulanspersonalen överrapporterade 

enligt SBAR, att 15% rapporterade enligt SAMPLE och att 3% rapporterade enligt en 

kombination av SBAR/SAMPLE. 6% av sjuksköterskorna på akutmottagning uppgav att 

ambulanspersonalen rapporterade enligt ett vedertaget instrument men de kunde dock inte 

namnge vad instrumentet kallades. Vidare ansåg 17% av sjuksköterskor på akutmottagning att 

ambulansen inte använde något vedertaget instrument vid överrapportering och 3% valde att 

inte besvara frågan. 

  

Diagram 2. Följer ambulanspersonalens överrapportering något vedertaget strukturerat 

instrument (t ex SBAR/MIST/SAMPLE)? 
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90% av sjuksköterskorna inom ambulans har svarat att SBAR är lokal rutin på deras 

arbetsplats medan 59% av sjuksköterskorna på akutmottagning har svarat att SBAR är lokal 

rutin. 12 % valde att inte besvara frågan (diagram 3).  

   

Diagram 3. Om överrapporteringen följer något vedertaget instrument, ingår detta instrument 

i din arbetsplats lokala rutiner? 

 

 

Anser deltagarna inom respektive arbetsgrupp att det sker en tillräckligt god/fullgod 

överrapportering för att ett patientsäkert omhändertagande ska kunna ske?  

Majoriteten av sjuksköterskorna arbetande inom ambulanssjukvård (62%) ansåg att de Oftast 

gav tillräckligt med information vid överrapportering. De flesta av sjuksköterskorna arbetande 

på akutmottagning (97 %) ansåg att de Oftast fick tillräckligt med information av 

ambulanspersonalen vid överrapporteringen. Ingen av deltagarna, i någon av arbetsgrupperna, 

svarade Sällan eller Aldrig på samma fråga (diagram 4). 
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Diagram 4. Anser deltagarna inom respektive arbetsgrupp att det sker en tillräckligt 

god/fullgod överrapportering för att ett patientsäkert omhändertagande ska kunna ske? 

 

  

Majoriteten av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård (62%) och på akutmottagning (71%) 

har svarat att överrapportering sker både inne på patientsal och ibland på 

sköterskeexpeditionen (SSK expedition). 3% av sjuksköterskorna på akutmottagning har valt 

att inte besvara frågan (diagram 5). 

  

Diagram 5. Var sker överrapporteringen (patientsal/sköterskeexpedition)? 

 

 

De flesta av deltagarna (86 %), i båda arbetsgrupper, ansåg att överrapporteringen Oftast sker 

ostört. Resultatet visar att ingen av sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att 

ambulanspersonalen Aldrig får avlägga sin överrapportering ostört (diagram 6a). 
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Diagram 6a. Anser deltagarna inom respektive arbetsgrupp att ambulanspersonalen får 

avlägga sin överrapportering ostört?  

 

 

33% av deltagarna inom både ambulanssjukvård och på akutmottagning uppger att en faktor 

som stör överrapportering är den höga arbetsbelastningen på akutmottagningen. 18% uppger 

att ett störande moment är att mottagande personal inte respekterar och lyssnar aktivt på 

ambulanspersonalens rapportering och börjar undersöka patienten innan rapporten är avlagd. 

27% uppger att en hög ljudnivå, telefoner som ringer, larm, övervakningsutrustning och att 

ambulansen får nya uppdrag stör överrapporteringen. 21% har valt att inte besvara frågan 

(diagram 6b). 
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avlägga sin rapport. 24% anser att det Aldrig är okej och 14% anser att det Oftast är okej att 

akutmottagningen börjar undersöka patienten innan överrapportering är klar (diagram 7a). 

  

Diagram 7a. Anser du som sjuksköterska inom ambulans att det är okej om 

akutmottagningens personal börjar undersöka patienten innan överrapporteringen är klar? 

 

 

Majoriteten av sjuksköterskor på akutmottagningen (79%) har svarat att de Sällan börjar 

undersöka patienten innan ambulansens överrapportering är färdig, 21% har svarat att de 

Aldrig börjar undersöka patienten innan överrapportering är klar (diagram 7b). 

  

Diagram 7b. Händer det att du som sjuksköterska på akutmottagningen börjar undersöka 

patienten innan ambulansens överrapportering är klar?  
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Resultatet visar att majoriteten (93% respektive 91%) i båda arbetsgrupper ansåg att 

överrapportering från ambulans till akutmottagning fungerade bra (diagram 8). 3% av 

sjuksköterskorna inom ambulansen har valt att inte besvara frågan.  

 

Diagram 8. Hur tycker du att överrapporteringen fungerar på din arbetsplats? 

 

 

Vad anser sjuksköterskor på akutmottagning samt inom ambulanssjukvård kan 

förbättras vid överrapporteringen? 

Den öppna frågeställningen om vad som kan förbättras vid överrapportering på respektive 

enhet för att öka patientsäkerheten besvarades av 52 deltagare (26 inom ambulanssjukvård 

och 26 på akutmottagning). 17 % valde att inte besvara den öppna frågan. Analys resulterade i 

tre kategorier (tabell 5). Resultatet presenteras i brödtext med citat från sjuksköterskorna inom 

ambulanssjukvård och på akutmottagning. 

 

Tabell 5. Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier  

Osäker/bristande överrapportering 

Ostörd rapportering/lugnare klimat 

Struktur/utbildning vid överrapportering 
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Sjuksköterskorna på akutmottagning beskrev att hur överrapporteringen sker är mer 
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ambulansen inte alltid överlämnade/rapporterade hela patientinformationen vilket kunde vara 

en risk för patientsäkerheten. En annan risk för patientsäkerheten beskrevs av sjuksköterskor 

på akutmottagning var att ambulanspersonalen inte utfört vissa åtgärder under transport vilket 

framkom under överrapporteringen.  

  

Händer (sällan) ibland att patienten inte har ex nål/infart, att EKG är taget eller att man inte 

”pratat” med patienten på ett professionellt sätt och därför ger dålig rapport. Eller att man säger 

att restiden i ambulansen varit så kort att man inte tyckt att det var motiverat att ex ta EKG/sätta 

infart.  
  

Det framkom av sjuksköterskor inom ambulansen att det är viktigt att alltid strikt följa 

strukturerat instrument och att vara fokuserad på rapportering. En förbättring som inom 

sjuksköterskor inom Landstinget Västernorrland beskrev var att installera en skrivare i 

anslutning till slussen/ambulansgaraget. Genom detta skulle rapportering bidra till ett bättre 

flöde och en förbättrad patientsäkerhet i om med att en personal då inte skulle behöva lämna 

patienten för att hämta utskriven journal såsom det sker idag. 

  

Att alla använder sig av samma struktur, SBAR ex. Tror att sjukhuset är utbildad att 

använda SBAR, medan ambulanspersonal gör lite olika, SAMPLE/SBAR. 
  

Ostörd rapportering/lugnare arbetsklimat  

En stor del av sjuksköterskorna på akutmottagningen beskrev vikten av att alla är tysta och 

lyssnar på ambulanspersonalens överrapportering samt att inte påbörja arbete med patient 

innan rapportering är klar. En del av sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att 

överrapportering bör ske i team-rummet och inte i patientsal medan andra ansåg att all 

rapportering bör ske på patientsal. I svaren framkom som förslag till förbättrad 

överrapportering att både sjuksköterska och undersköterska lyssnar på ambulanspersonalens 

rapport samtidigt, så att alla får första rapport. Sjuksköterskor på akutmottagning beskrev att 

de kunde uppleva stress när ambulanspersonal stod och väntade på att få avlägga sin rapport 

samtidigt som dem själv var upptagna med andra patienter och inte hade tid att ta emot 

rapport på en gång.  

  

Respektera överrapportering (börja ej undersöka patient/ställa frågor). Ej surra i bakgrunden på 

sjuksköterskeexpeditionen när ambulansen rapporterar. 
  

Att man som team tar rapport från ambulansen så att alla får den första rapporten. Att få 

rapportera i ”lugn och ro”, om det är många inne i teamrummet så måste övriga som inte ska ta 

rapport dämpa sig! 
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Liknande åsikter framkom från sjuksköterskor arbetande inom ambulanssjukvården. Att 

överrapportering önskas ske ostört, samt ett önskemål om ökad uppmärksamhet från 

personalen på akutmottagningen och att ansvarig sjuksköterska verkligen lyssnar och 

fokuserar på rapporten. 

  

Ostörda rapporter, respekt för att ambulanspersonal utfört vård och har ansvar för 

patient och inte bara ombesörjer transport. 
  

Struktur/utbildning vid överrapportering 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att mer utbildning i användandet av 

instrumentet SBAR bör ske samt att ambulanspersonalen bör använda sig av mer strukturerad 

rapportering även om patienten inte är kritiskt sjuk. Det framkom även att det finns beslut 

inom landstinget Västernorrland (LVN) att rapportering ska ske med SBAR men att detta inte 

alltid efterföljs. 

  

Att samtliga arbetsplatser får öva mer i SBAR, repetera, få påminnelselappar i 

samband med rapporteringsplatserna. 
  

Sjuksköterskorna på ambulansen beskrev vikten av utbildning av överrapportering och att 

kontinuerligt öva på rapportering. Klara rutiner på arbetsplatsen beskrevs vara viktigt samt att 

introducera ny personal angående riktlinjer. Det framkom även förslag på att ha ett 

pappersunderlag/lathund som stöd vid rapportering så att den blir mer systematisk. Vidare 

beskrev dem att det är viktigt att alla personalkategorier använder sig av samma struktur, 

exempelvis SBAR, samt att mottagande personal visar sitt intresse för att ta emot rapport och 

att fokus finns från båda parter.  

  

Viktigt att respektera varandra och att alla utgår från samma instrument för att öka 

patientsäkerheten. 
  

Att vi lär oss rapportera enligt t ex SBAR och att akuten ”tar emot” rapport enligt samma 

system och att mottagande personal vill lyssna på rapport. 
  

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagning och inom 

ambulanssjukvård uppfattar den muntliga överrapporteringen av patienter.  Resultatet bygger 

på en analys av kvantitativ och kvalitativ data som samlats in via enkäter. De öppna svaren 

analyserades med induktiv ansats där tre kategorier bildades: osäker/bristande 
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överrapportering, ostörd rapportering/lugnare klimat samt struktur/utbildning vid 

överrapportering. 

 

I resultatet framkom att det bland sjuksköterskorna på akutmottagning rådde delade meningar 

hur väl överrapporteringen fungerade mellan dem och ambulanspersonalen. Majoriteten ansåg 

att sjuksköterskor inom ambulans oftast rapporterade på ett sådant sätt att det ansågs vara 

patientsäkert, samt att det skedde enligt ett vedertaget instrument. En mindre andel av 

sjuksköterskorna på akutmottagning (18 %) ansåg att ambulanspersonalen inte rapporterade 

enligt något vedertaget instrument, dock var det ingen, inom båda arbetsgrupper, som ansåg 

att överrapporteringen skedde på ett sådant sätt att det hotade patientsäkerheten. Majoriteten 

av sjuksköterskor inom ambulansen (97%) ansåg att de följde ett vedertaget instrument vid 

överrapportering av patient till akutmottagning.  

 

Resultatet i denna studie visade att majoriteten av sjuksköterskor inom ambulans (90%) 

svarade att SBAR är lokal rutin på deras arbetsplats medan cirka hälften (59%) av 

sjuksköterskor på akutmottagning uppgav att SBAR är lokal rutin på deras arbetsplats. Här 

ses en skillnad mellan de olika arbetsgrupperna, där det främst framgår att sjuksköterskor på 

akutmottagning inte är väl informerade om vilka rutiner och riktlinjer som finns angående 

överrapportering. Både inom Norrbotten och Västernorrland är SBAR rutin vid 

överrapportering. Detta kan tyda på att varje arbetsplats behöver mer utbildning angående 

vilka rutiner och riktlinjer som finns. SKL (2015) fastställer att SBAR som 

kommunikationsverktyg förbättrar informationsutbyte mellan olika professioner inom vården 

och bidrar därmed till att minska kommunikationsfel. De menar att det är viktigt att alla 

yrkesgrupper får utbildning i denna kommunikationsform för att öka patientsäkerheten. Det är 

viktigt att anpassa SBAR till den egna verksamheten vilket ökar förutsättningar för ett 

framgångsrikt införande. De förklarar även att det är viktigt att avsätta tid för träning och att 

använda sig av tvärprofessionella utbildningsprogram.   

  

Resultatet i denna studie visar att överrapporteringen sker på olika ställen på 

akutmottagningen, men i de flesta fall varierar det mellan att ske antingen inne på patientsal 

eller på sjuksköterskeexpedition. Vad gäller överrapportering relaterat till patientsäkerheten så 

uppger majoriteten, hos båda arbetsgrupper, att överrapportering sker på ett sådant sätt att 

patientsäkerheten upplevs god, vilket kan ses som ett positivt resultat. Något som även kan 

lyftas är att ingen av deltagarna inom båda arbetsgrupperna svarade att det sällan eller aldrig 
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sker en överrapportering som inte är patientsäker. Detta skulle kunna förklaras genom att 

majoriteten av sjuksköterskorna använder sig av just SBAR. Merkel, Dossow och Zwißler 

(2017) uppger att användandet av SBAR möjliggör överlämnandet av en patient till att bli mer 

strukturerad, och har en betydande del för patientsäkerheten och därmed en minskning av 

antalet dödsfall. BMA Junior Doctors Commitee (2005) belyser vikten av patientsäkerhet vid 

överlämnande, där bortfall i informationsöverföringen kan leda till att misstag görs vilket ökar 

morbiditet och mortalitet. En dålig överlämning kan leda till splittrad information och därmed 

sämre vård.  En strukturerad rapportering leder till minskad upprepning, den enskilde 

patienten behöver inte svara på samma frågor om och om igen vilket leder till att patientens 

uppfattning om professionalism bekräftas och förbättras. Kowitlawakul et al. (2015) 

fastställer att överrapportering mellan vårdpersonal kan förbättras genom användandet av 

kommunikationsverktyg. Detta förutsätter att personalen kan använda verktyget på ett korrekt 

sätt, varför det är motiverat med utbildning i användandet av dessa typer av verktyg. 

  

De flesta av deltagarna i denna studie (86% av sjuksköterskor på ambulans och 85% på 

akutmottagning) angav att överrapporteringen oftast skedde ostört, även om en del, både 

gällande sjuksköterskor på akutmottagning och inom ambulanssjukvård, hade åsikter som 

tydde på motsatsen och önskade mer lugn och ro kring detta moment för att kunna utföra ett 

patientsäkert arbete. En tredjedel (33%) av samtliga deltagare uppgav att den höga 

arbetsbelastningen på akuten var en av många faktorer som påverkade överrapporteringen 

negativ. Andra faktorer som påverkade överrapporteringen negativt var exempelvis att övrig 

personal på sal pratade samtidigt/högljudd i samband med överrapportering eller att personal 

på akutmottagningen började undersöka patient innan överrapportering var klar. 

Kowitlawakul et al. (2015) belyser detta problem och beskriver att störningsmoment som 

exempelvis att telefonen ringer eller att annan personal avbryter kan leda till att viktig 

information inte överförs och att överrapporteringen blir ineffektiv. För att kunna bedriva ett 

patientsäkert arbete, och förbättra kvaliteten vid överrapportering, måste störningsmoment 

därför identifieras och elimineras. Störningsmoment som, förutom riskerar patientsäkerheten, 

också ger en ineffektiv kommunikation och att mer tid kommer att spenderas på detta 

moment. Kowitlawakul et al. (2015) beskriver även den höga arbetsbelastningen som ett 

erkänt problem vid patientöverföringen. Yong, Dent och Weiland (2008) förklarar att grunden 

för att hantera stress på en arbetsplats är en förbättrad hälsa och goda relationer inom 

arbetsgruppen. För att förhindra och hantera stress krävs organisatoriska interventioner. 
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Framgången av hantering och förebyggande av stress beror på kulturen i organisationen. En 

kultur av öppenhet och förståelse snarare än kritik på en arbetsplats utgör en viktig grund. 

 

I denna studies resultat framkom att 62% av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård ansåg 

att det Sällan var okej att personal på akutmottagning påbörjade undersökning/uppkoppling av 

patienten innan deras överrapportering var klar. Majoriteten (79%) av sjuksköterskorna på 

akutmottagningen ansåg att det Sällan var okej att de påbörjade undersökning av patient innan 

ambulanspersonalens rapportering var klar. Detta kan ses som ett positivt resultat, att 

majoriteten inom båda arbetsgrupper är överens om att ambulanspersonalen bör få tid till att 

avlägga sin rapport ostört och bli klar med sin del innan personal på akutmottagningen 

avbryter rapport genom att påbörja undersökning av patienten. 24% av sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård ansåg att det Aldrig var okej att akutmottagningens personal påbörjade 

arbetet med patienten innan rapporten var klar, vilket ställs mot att 21% av sjuksköterskor på 

akutmottagning ansåg att det Aldrig var okej att de påbörjade arbetet med patient innan 

ambulanspersonalens rapportering var klar. Detta resultat tyder på att sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård och på akutmottagning har liknande åsikter vad gäller överrapportering och 

att de arbetar mot samma mål, vilket är att ambulanspersonalen ska få möjlighet att avlägga 

sin överrapportering ostört. 

 

Resultatet påvisar vilka faktorer som kan leda till att akutmottagningens personal påbörjar 

arbete med patienten, exempelvis när ambulanspersonalen kommer med en kritiskt sjuk 

patient och personal på akutmottagning då vill komma igång med undersökning av patienten 

omgående. En annan faktor som framkom i resultatet, från ambulanspersonalens sida, var att 

personal på akutmottagningen inte alltid visade respekt för att de ville överrapportera 

patienten, vilket i sin tur kan leda till irritation och att ambulanspersonalen upplevde 

respektlöshet och nonchalans mot dem och deras arbetsuppgift. Frankel et al. (2012) 

fastställer i sin studie att fokus på uppmärksamhet vid överrapportering är grunden för både 

patientsäkerheten men även för kvalité och pålitlighet. Siemsen et al. (2012) studie belyser att 

centrala faktorer som påverkar patientsäkerheten vid överrapportering är kommunikation, 

information, organisation, kultur, professionalitet, teamarbete, ansvar och kultur vilket tyder 

på att överrapportering är en komplex situation. Taylors (2014) studie beskriver att bristen på 

respekt är en av anledningar till att sjuksköterskor på sjukhus är missnöjda med sina jobb och 

sin arbetsmiljö. Även om bristen på respektlöshet är citerad i många studier som en av orsaker 

till att sjuksköterskor väljer att lämna organisationen finns ingen gemensam definition av 



21 
 

respekt, det finns heller inga verktyg för att mäta känslor av respekt hos sjuksköterskor. Detta 

anser författarna är en viktig del som bör uppmärksammas, och som i grunden borde tyckas 

ske naturligt, att varje individ respekteras och visar respekt för andra medarbetare samt hur de 

utför deras jobb. Morath, Filipp och Cull (2014) beskriver att genom att uppnå glädje och 

mening på arbetsplatsen möjliggör det för vårdpersonalen att kontinuerligt förbättra vården. 

Detta kräver en arbetsmiljö där respektlöst eller skadligt beteende inte tolereras eller 

ignoreras. 

 

I resultatet från den öppna frågeställningen framkom att även om majoriteten av 

sjuksköterskorna, både inom ambulanssjukvård (93%) och på akutmottagning (91%), ansåg 

att överrapporteringen fungerade bra på deras arbetsplats fanns förslag på vad som skulle 

kunna förbättras för att kunna göra detta moment ännu bättre. Resultatet visar att båda 

arbetsgrupperna anser att det är viktigt att alltid följa ett strukturerat instrument vid 

överrapportering för att öka patientsäkerheten, vilket kan styrkas med resultat från Evans et 

al., (2010) studie, där de fastställer att en effektiv överlämning sker genom ett strukturerat och 

kortfattat sätt och en överrapportering som endast innehöll viktig information som var 

nödvändiga för den direkta behandlingen. Även Iedema et al. (2012) studie visar att när 

ambulanspersonal använde sig av strukturerade instrument förbättrades överrapporteringen, 

de gav en mer konsekvent information vilket resulterade i färre frågor från personal på 

akutmottagning och en kortare tid för överlämning. Författarna anser att detta kan ses som en 

positiv aspekt relaterat till samhällsnytta, att överrapportering sker med fokus på 

patientsäkerhet vilket ger tryggare vård för den enskilde individen, risken för vårdskador kan 

minskas, vilket i sin tur kan leda till minskad tid på sjukhus och därmed ge en 

samhällsekonomisk vinst. 

 

En stor andel av sjuksköterskor på akutmottagning och inom ambulanssjukvård ansåg att det 

var viktigt att berörd personal på patientsal/sköterskeexpeditionen var tysta och lyssnade när 

ambulanspersonalen skulle avlägga sin rapport. Detta ser författarna som positivt vilket har 

diskuterats tidigare, att både ambulanspersonal och personal på akutmottagning nämner att en 

del i en säker överrapportering är ett lugnt/ostört klimat när överrapporteringen ska ske. 

Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hade även önskemål om ökad uppmärksamhet från 

personal från akutmottagningen, vilket författarna anser borde vara en grundläggande 

hörnsten inom arbetsgruppen, att lyssna och respektera varandra. Resultatet visar på delade 

meningar om var själva överrapporteringen bör ske, vissa sjuksköterskor ansåg att den bör ske 
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på sköterskeexpedition medan andra ansåg att den bör ske inne på patientsal. Författarna hade 

inte vidareutvecklat denna fråga i enkäten om varför respektive deltagare ansåg att 

överrapporteringen bör ske där dem tyckte var bäst, något som hade kunnat göras annorlunda 

för att få ut mer reflektioner angående detta. 

 

En övervägande andel ansåg att mer övning i användandet av SBAR krävdes, att personalen 

lärde sig att rapportera på liknande sätt och höll sig till samma struktur. Kowitlawakul et al. 

(2015) beskriver att SBAR är rekommenderat som ett standardiserat kommunikationsverktyg 

och är utformad för att skapa en gemensam struktur. Vidare belyser Kowitlawakul et al. 

(2015) att utbildning i och uppmuntran till användandet av likartade rapporteringssystem 

mellan personal kan vara en strategi för att förbättra överlämningsprocessen. Budd, Almond 

och Porters (2007) studie fastställer att ett ökat samarbete mellan akutavdelningar och 

ambulanser är nödvändigt för att utveckla överlämningsprocessen där vital och viktig 

information blir förmedlad via utbildad personal. BMA Junior Doctors Committee (2005) 

fastställer att en god överrapportering inte uppstår av en slump utan kräver arbete från alla 

inblandade. Tillräckligt mycket tid måste avsättas för rapportering och den som ska 

överrapportera bör ha ett tydligt ledarskap, samt att tillräcklig och relevant information bör 

ges för att säkerställa patientsäkerheten. Varje sjukhus behöver utveckla och arbeta efter sin 

egen struktur vid överrapportering. Detta innebär att ledning/chefer kan behöva göra 

förändringar i organisationen för att möjliggöra övning i detta moment och införa tydligare 

rutiner för att en effektiv överrapportering ska kunna ske. 

  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagning och inom 

ambulanssjukvård uppfattar den muntliga överrapporteringen av patienter, därför valde 

författarna att utgå från en empirisk deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Trost 

och Hultåker (2016, s. 22-23) beskriver att om man som forskare vill kunna ange 

svarsfrekvenser så kan en kvantitativ studie användas. Om intresset ligger i att kunna säga att 

ett visst antal procent av befolkningen tycker på den ena eller andra sättet används en 

kvantitativ studie. Förenklat kan man säga att om frågeställningen gäller hur ofta, hur många 

eller hur vanligt, då skall en kvantitativ studie göras. Datan i studien har samlats in genom 

pappersenkäter med fasta svarsalternativ samt med öppna frågor.  
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Författarna till studien har reflekterat och diskuterat angående metod att jämföra skillnader av 

frågorna ställda till sjuksköterskor inom ambulans respektive akutmottagning. Vad som 

framkommit är att vi med denna studie vill visa i relativa mått hur respektive arbetsgrupp 

uppfattar överrapporteringen på akutmottagningen, vilket presenteras i diagram i resultatet. 

Trost och Hultåker (2016, s. 156–157) förklarar att grundprinciperna för vad man kallar 

samband, eller korrelation, är att man är intresserad av att se om två eller fler variabler 

samvarierar och om skillnader eller korrelationer är signifikanta. Viktigt i detta sammanhang 

är att man bör ta ställning till om ett samband eller en skillnad är betydelsefull i förhållande 

till syftet med studien. Viktigt att understryka är att graden av så kallad statistisk signifikans 

är beroende av urvalets numerära storlek, ju fler enheter som ingår i urvalet, desto lägre kan 

koefficienten vara eller desto mindre kan skillnaden vara för att man ska kunna säga att “den 

är signifikant”.  Författarna anser att urvalet är för litet för att undersöka statistiska skillnader 

mellan arbetsgrupperna samt att tidsplanen för studien varit begränsad. 

  

Totalt besvarades 63 av de 110 utdelade enkäterna, vilket ger en svarsfrekvens på 57 %. En 

normal svarsfrekvens bör enligt Trost (2012, s. 147) ligga på mellan 50–75 % vilket gör att 

författarna till denna studie anser att dem har en god svarsfrekvens. Antalet deltagare anses 

dock för litet av författarna för att representera alla sjuksköterskor i Sverige. Trost och 

Hultåker (2016, s. 37) beskriver att frågan om hur stort urvalet ska vara är en relevant men 

samtidig omöjlig fråga att besvara på ett helt tillfredsställande sätt. En tumregel som kan 

användas är att ju större urval, desto större sannolikhet att resultatet ska vara representativt för 

befolkningen. Antalet deltagare anses dock för litet av författarna för att representera alla 

sjuksköterskor i Sverige. 

  

Bortfallet i denna studie ligger på 43% vilket således får ses som en acceptabel nivå med 

tanke på att det ligger inom gränsen för vad som anses vara en normal svarsfrekvens. Dock får 

antalet inkluderade deltagare ses som en relativt liten grupp vilket ger en risk för att studiens 

resultat skulle kunna se annorlunda ut om undersökningsgruppen hade varit större. Enligt 

Polit och Beck (2012, s. 175) ska samma studie kunna genomföras igen på en större grupp 

antal personer än de som deltog i studien, och därmed få samma resultat, för att ge en 

statistisk reliabilitet. 

  

Något som författarna reflekterat över är att enkäterna hade kunnat delas ut i både skriftligt 

format men även via e-post, för att öka svarsfrekvensen. Varför vi valde att endast dela ut 



24 
 

skriftliga enkäter beror på att tidsplanen för studien var begränsad och därför lades fokus på 

att designa en pappersenkät. Nackdelen med webbenkäter kan enligt Trost och Hultåker 

(2016, s. 143) och Ejlertsson (2014, s. 10) vara att dem genererar en lägre svarsfrekvens i och 

med att dem lättare glöms bort. Ett brev/en enkät som ligger synligt på bordet är lättare att 

komma ihåg, vilket skulle kunna styrka att vi trots allt valde ett fördelaktigt sätt att lämna ut 

enkäterna på. I och med att enkäterna delades ut inom två olika landsting kan det även vara 

svårt att dra säkra slutsatser gentemot ambulanspersonal som överlämnar patienter på en och 

samma akutmottagning. Resultatet leder alltså till ett generellt resultat och hade kunnat se 

annorlunda ut om vi valt att nå ut till ett större antal deltagare samt till deltagare arbetande 

inom samma landsting. 

  

Författarna har utgått från en redan utformad enkät, men valde att göra ett visst antal 

justeringar för att bättre kunna svara på denna studies syfte och frågeställningar. För att öka 

de utformade enkäternas reliabilitet och validitet genomfördes en pilotstudie, där några 

oberoende sjuksköterskor, både arbetande inom ambulanssjukvård samt på akutmottagning, 

fick besvara enkäterna och utifrån hur dessa svarade och uppfattade frågorna genomfördes 

vissa revideringar i enkäten. Enligt Polit och Beck (2012, s. 195–196) är syftet med en 

pilotstudie att öka kvalitet och tillämplighet och därmed förbättra datainsamlingsmetoden. 

Beträffande säkerhet i enkätundersökningar används begreppen validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär om frågans förmåga mäter det den avser att mäta. Med reliabilitet menas hur 

den upprepade mätningar ger samma resultat (Ejlertsson, 2014, s.107). Trost och Hultåker 

(2016, s. 61) förklarar reliabilitet, eller tillförlitlighet, med att en mätning är så stabil att den 

inte utsätts för exempelvis slumpinflytelser utan att alla deltagare ska frågas på samma sätt, att 

situationen ska vara likadan för alla samt att alla deltagare ska vara på samma goda humör när 

de fyller i svaren etc. Detta kan diskuteras mot vår studie där deltagarna besvarade enkäterna 

på arbetsplatsen och där vi som forskare inte vet om de exempelvis varit stressade när de 

besvarat enkäten, vilket i sin tur har kunnat leda till kortare svar i den/de öppna frågorna.  

Trost och Hultåker (2016, s. 75) rekommenderar en öppen fråga i varje enkätformulär när det 

gäller avslutningen i en enkät, vilket motiverade författarna att avsluta enkäten med fråga med 

öppna svar. I vår studie var det 17% som valde att inte besvara denna fråga. Trost och 

Hultåker (2016, s. 74) lyfter detta som ett problem med öppna frågor, att om man som 

svarande är osäker på vad man själv egentligen anser så är det lätt att låta bli att skriva något 

alls. En del är ovana att skriva och tycker det är besvärligt att formulera sig. En annan del 

tycker att de är dåliga på att stava så de väljer att inte skriva något. Författarna till denna 
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studie har reflekterat över detta och slutsatsen som kan dras är att om vi önskat få mer 

perspektiv av upplevelse så hade en kvalitativ metod kunnat väljas och därmed få mer 

personliga svar. 

 

Konklusion 

Eftersom överrapportering är en viktig del inom hälso- och sjukvård för patientens säkerhet 

och något som sker flertalet gånger dagligen så bör detta ämne belysas. Resultatet tyder på att 

sjuksköterskor inom ambulans och på akutmottagning anser att en säker överrapportering bör 

ske via ett vedertaget instrument (ffa SBAR) och att utbildning bör ske utifrån detta. 

Resultatet tyder också på vikten av att sjuksköterskor inom ambulans får avlägga sin 

rapportering ostört, det vill säga utan att sjuksköterskor på akutmottagning påbörjar arbete 

med patienten innan rapport är klar samt att störningsmoment såsom larm/telefoner som 

ringer eller att det talas högt inne på sköterskeexpeditionen försöker minskas. 

Vidare forskning inom ämnet bör ske eftersom vården ständigt utvecklas och därmed bör även 

överrapportering utvecklas och prioriteras för att utbilda berörda arbetsplatser. Fallstudier 

eller interventionsstudier kan lyftas som exempel på vidare forskning genom att utvärdera och 

fånga upp positiva/negativa faktorer gällande överrapportering, detta för att minska risk för att 

viktig information skall gå förlorad och för att öka säkerheten med patienten i fokus. 
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Bilaga 1 

                  Till enhetschef för akutmottagning/ambulans 
 

Förfrågan om medverkan i en enkätstudie 
 

Överrapportering från ambulanspersonal till akutmottagning sker fler gånger under ett arbetspass inom 

akutsjukvården. Bristfällig överrapportering kan leda till en nedsatt patientsäkerhet, vilket kan 

motverkas genom ett strukturerat och väl fungerande sätt att överlämna information om patienten och 

dennes tillstånd på akutmottagningen. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader 

i hur ambulans- respektive akutmottagningens sjuksköterskor uppfattar hur överrapportering sker och 

vilken betydelse överrapportering har för patientens fortsatta vård.   

 

Du får förfrågan om deltagande eftersom du är verksamhet- eller enhetschef på en akutmottagning 

eller ambulansverksamhet. Vi efterfrågar om ditt godkännande att genomföra en enkätundersökning 

för legitimerade sjuksköterskor (både fast anställda och vikarier) inom ambulansen/akuten. Det vore 

önskvärt om du kan hjälpa oss att dela ut kuvert som innehåller informationsbrev om studien samt 

pappersenkäter till de anställda och sedan samla ihop de besvarade enkäterna som lagts i ett stort 

kuvert uppmärkt ”svarskuvert enkätstudie” i ert personalrum/sköterskeexpedition. Vår förhoppning är 

att nå en hög svarsfrekvens så det vore tacksamt om så många sköterskor som möjligt vill delta. Efter 

två veckor kommer en av oss studenter och hämtar det insamlade materialet. I informationsbrevet 

framgår det vad syftet med studien är, att deltagandet är helt frivilligt och att anonymitet garanteras. I 

och med att enkäten besvaras tolkas det som ett skriftligt samtycke till studien och beräknad tid att 

svara på enkäten är 10 minuter. 

 

Riskerna med ett deltagande i studien anses som ringa eftersom deltagandet är frivilligt samt att full 

anonymitet kommer att garanteras och inga svar kommer att kunna härledas till den som besvarat 

enkäten. Nyttan för de som deltar i studien kan vara att medverka till att bidra med att skapa ett 

underlag till framtida utveckling inom området överrapportering. Det insamlade materialet kommer att 

bearbetas i dator. 

 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar specialistprogrammet inom ambulans vid Luleå 

Tekniska Universitet och i denna utbildning ingår att skriva en magisteruppsats i vilken du nu är 

välkommen att medverka. 

 

Studien har genomgått en etisk prövning och godkänts via den etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och det färdiga examensarbetet kommer att publiceras 

på Luleå Tekniska Universitets hemsida, http://ltu.diva-portal.org 

 

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Vestberg, Leg Sjuksköterska, Lina Olovsson, Leg Sjuksköterska, 

Ambulanssjuksköterskestudent                   Ambulanssjuksköterskestudent 

Tel: 073-0937217                                      Tel: 076-8163185 

Mail: sanves-5@student.ltu.se                     Mail: linolv-0@student.ltu.se 



 

 
 

 

Handledare: Päivi Juuso, Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet 

Tel: 0920/40 000 vx. 

Mail: paivi.juuso@ltu.se 

 

Som verksamhetschef/enhetschef ger jag mitt godkännande att studien får genomföras på 

akutmottagningen/ambulansen i _____________________________________________ 

Underskrift och titel__________________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________________________ 

Ort och datum_______________________________________________________________ 

 

 

Svarstalgonen lämnas i bifogat kuvert och inhämtas av studenterna. 

 

Tack för din hjälp! 

  

  

  



 

 
 

Bilaga 2 

 
Förfrågan om medverkan i en enkätstudie 

  
Överrapportering från ambulanspersonal till akutmottagning sker fler gånger under ett arbetspass inom 

akutsjukvården. Bristfällig överrapportering kan leda till en nedsatt patientsäkerhet, vilket kan 

motverkas genom ett strukturerat och väl fungerande sätt att överlämna information om patienten och 

dennes tillstånd på akutmottagningen. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader 

i hur ambulans- respektive akutmottagningens sjuksköterskor uppfattar hur överrapportering sker och 

vilken betydelse överrapportering har för patientens fortsatta vård.   

  

Du som arbetar på ambulans/akutmottagning tillfrågas att delta i studien eftersom överrapportering 

ingår i ditt dagliga arbete. Studien är en enkätstudie med frågeformulär som innehåller 12 stycken 

frågor, att besvara enkäten beräknas ta cirka 10 minuter. Du är helt anonym när du svarar, ingen 

enskild person kommer att kunna identifieras i den färdiga rapporten och det är författarna samt 

handledaren som kommer att ha tillgång till den ifyllda enkäten. Det insamlade materialet kommer att 

bearbetas i dator. Deltagandet är frivilligt och en ifylld enkät tolkas som ett skriftligt samtycke till 

deltagande i studien. Eftersom författarna inte vet vilken enkät som tillhör vem finns det ingen 

möjlighet att radera några enkäter efter att de inhämtats av oss. Enkäterna kommer att finnas på din 

arbetsplats under två veckor. När Du besvarat enkäten lägger du den i det stora kuvertet uppmärkt med 

”besvarade enkäter” som finns i ert personalrum/sköterskeexpedition.  

  

Riskerna med ett deltagande i studien anses som ringa eftersom deltagandet är frivilligt samt att full 

anonymitet kommer att garanteras och inga svar kommer att kunna härledas till dig eller andra 

deltagare. Nyttan för dig som deltagare kan vara att du medverkar till att bidra med att skapa ett 

underlag till framtida utveckling inom området överrapportering. 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar specialistprogrammet inom ambulans vid Luleå 

Tekniska Universitet och i denna utbildning ingår att skriva en magisteruppsats i vilken du nu är 

välkommen att medverka. 

  

Studien har genomgått en etisk prövning och godkänts via den etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras på 

Luleå Tekniska Universitets hemsida, http://ltu.diva-portal.org  

 

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor  

Med vänliga hälsningar  

Sandra Vestberg, Leg Sjuksköterska            Lina Olovsson, Leg Sjuksköterska, 

Ambulanssjuksköterskestudent              Ambulanssjuksköterskestudent  

Tel: 073-0937217                       Tel: 076-8163185  

Mail: sanves-5@student.ltu.se              Mail: linolv-0@student.ltu.se  

 

Handledare: Päivi Juuso, Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet  

Tel: 0920/40 000 vx.   

Mail: paivi.juuso@ltu.se  

Tack för din medverkan! 



 

 
 

Bilaga 3.1 

  

 
Överrapportering mellan ambulans och akutmottagning 

jfr. Eriksson och Olsson, 2013 

  

  

Till leg. sjuksköterska på ambulansen 

  

Vänligen ringa in det alternativ som passar dig bäst alternativt skriv svar, på nedanstående frågor. 

  

1. Din ålder:  

  

<20 år        21-30 år    31-40 år    41-50 år    >51 år  

  

  

2. Kön: 

  

Man        Kvinna 

  

  

3. Hur många år har du arbetat som leg. sjuksköterska? 

  

<1 år        1–5 år        5–10 år     >10 år 

  

4. Hur länge har du arbetat som leg. sjuksköterska inom ambulanssjukvård?  

  

<1 år        1–5 år        5–10 år        >10 år    

  

5. Är du specialistsjuksköterska? 

  

Ja             Nej 

  

Om Ja, vilken vidareutbildning: ____________________________________________________ 

  

  



 

 
 

6. Följer din överrapportering något vedertaget strukturerat instrument (t ex 

SBAR/SAMPLE/MIST)?  

  

Ja         Nej 

  

Om Ja, vilket instrument?_________________________________________________________ 

  

Om Nej, varför inte?_____________________________________________________________ 

6 a. Om Ja på ovanstående fråga, ingår detta instrument i din arbetsplats lokala rutiner? 

  

Ja             Nej 

  

7. Var sker din överrapportering (patientsal/sköterskeexpedition):  

  

_____________________________________________________________________________ 

  

8. Upplever du att du ger tillräcklig information till mottagande sjuksköterska på 

akutmottagningen för att ett patientsäkert omhändertagande ska kunna ske?  

  

Alltid           Oftast            Sällan            Aldrig          

Motivera:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                            

  

9. Får du som ambulanspersonal avlägga din överrapportering ostört?  

Alltid     Oftast     Sällan     Aldrig 

  

Om/när du inte får avlägga din rapport ostört, vilka faktorer påverkar detta? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 
 

 

10. Anser du att det är okej om akutmottagningens personal börjar undersöka patienten innan 

överrapporteringen är klar? 

  

Alltid         Oftast         Sällan         Aldrig 

  

Motivera:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

11. Hur tycker du att överrapporteringen från ambulanspersonal till akutmottagningens 

personal fungerar på din arbetsplats? 

  

Bra         Mindre bra            Dåligt 

  

Motivera:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Finns det något som kan förbättras vid överrapporteringen av patienter på 

akutmottagningen för att öka patientsäkerheten? 

  

Motivera:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 



 

 
 

Bilaga 3.2 

 

  

Överrapportering mellan ambulans och akutmottagning 

jfr. Eriksson och Olsson, 2013 

  

  

Till leg. sjuksköterskor på akutmottagning 

  

Vänligen ringa in det alternativ som passar dig bäst alternativt skriv svar på nedanstående frågor.  

  

1. Din ålder:  

  

<20 år         21-30 år    31-40 år    41-50 år    >51 år  

  

2. Kön: 

  

Man               Kvinna  

  

3. Hur länge har du arbetat som leg. sjuksköterska?  

  

<1 år        1–5 år        5–10 år         >10 år 

  

  

4. Hur länge har du arbetat som leg. sjuksköterska på akutmottagning?  

  

<1 år        1–5 år        5–10 år        >10 år            

  

5. Är du specialistsjuksköterska? 

  

Ja             Nej 

  

Om Ja, vilken vidareutbildning: ____________________________________________________  

  

   

  



 

 
 

6. Följer ambulanspersonalens överrapportering något vedertaget strukturerat instrument (t ex 

SBAR/SAMPLE/MIST)? 

  

Ja         Nej 

  

Om Ja, vilket instrument? _________________________________________________________ 

  

6 a. Om ja på fråga 6, ingår detta instrument i din arbetsplats lokala rutiner? 

  

Ja             Nej 

  

7. Var sker överrapporteringen (patientsal/sköterskeexpedition):  

  

_____________________________________________________________________________ 

  

  

8. Får du tillräckligt med information vid överrapporteringen från ambulanspersonalen för att 

ett patientsäkert omhändertagande ska kunna ske?       

  

Alltid             Oftast            Sällan             Aldrig     

  

Motivera:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  

9. Får ambulanspersonalen avlägga sin överrapportering ostört?  

  

Alltid             Oftast              Sällan             Aldrig 

  

Om/när ambulanspersonalen inte får avlägga sin rapport ostört, vilka faktorer påverkar detta? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  



 

 
 

  

10. Händer det att du börjar undersöka patienten innan ambulansens överrapportering är klar?  

  

Alltid         Oftast         Sällan         Aldrig 

  

Motivera:__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10 a. Om du svarat Alltid eller Oftast på frågan ovan, anser du att detta är okej? 

  

Ja     Nej 

  

11. Hur tycker du att överrapporteringen från ambulanspersonal till akutmottagningens 

personal fungerar på din arbetsplats? 

  

Bra          Mindre bra               Dåligt 

  

Motivera:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Finns det något som kan förbättras vid överrapportering av patienter från 

ambulanspersonalen för att öka patientsäkerheten?  

  

Motivera:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 


