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SAMMANFATTNING  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur överrapporteringen fungerar mellan 

ambulanssjuksköterskor i Uppsala län och sjuksköterskor på akutmottagningen på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala från mottagande sjuksköterskors perspektiv. Metod: 

Empirisk deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 60 enkäter delades ut varav 33 

besvarades. Det gav en svarsfrekvens på 55 %. Resultat: Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen har delade meningar kring hur överrapporteringen fungerar med 

ambulanssjuksköterskorna. Majoriteten anser att överrapporteringen med dess riktlinjer kan 

förbättras och förtydligas. Likaså användandet av SBAR, som de flesta menar används delvis. 

Den faktorn som uppges påverka sjuksköterskorna mest vid mottagandet av en patient är 

arbetsbelastningen. Hög arbetsbelastning leder till stress vilket gör det svårt att fokusera på 

rapporten. Samtliga anser att deras fortsatta omhändertagande av patienten i någon grad blir 

påverkade av ambulanssjuksköterskornas bedömning. Slutsats: Bland sjuksköterskorna på 

akutmottagningen finns en önskan om att förbättra och förtydliga överrapporteringen och de 

riktlinjer och verktyg som föreligger som grund för överrapporteringen, till exempel SBAR.  
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ABSTRACT 

Objective: To describe how the handover of a patient functions between ambulance nurses in 

Uppsala and nurses at the Emergency Department at Akademiska hospital in Uppsala from 

the perspective of the recipient nurses. Method: Empirical descriptive cross- sectional study 

with quantitative approach. 60 surveys were shared of which 33 were completed. The 

response rate was 55 %. Results: The nurses at the Emergency Department have different 

opinions about how the handover of a patient from the ambulance nurses functions. The 

majority find it necessary for the handover- process with its guidelines to be improved and 

explained. SBAR is partly used and the majority believe that the use of SBAR should be 

improved too. The key factor that has the most impact on the nurses during the handover- 

process is the work load. High workload leads to stress which makes it difficult to focus on 

the report. All nurses believe that their subsequent nursing to some extent is influenced by the 

assessments of the ambulance nurses. Conclusion: The nurses at the Emergency Department 

request an improved and explained handover- process and guidelines, for example SBAR.  
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INTRODUKTION 

 
Patientsäkerhet och kommunikation 

Patientsäkerhet handlar främst om skydd mot vårdskada. En vårdskada kan förklaras med en 

kroppslig eller psykisk skada eller det lidande som kan drabba en patient i och med kontakt 

med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen är två 

exempel på lagar som styr sjukvården (Socialstyrelsen, 2012). Hälso- och sjukvårdslagen 

inriktar sig på åtgärder för att medicinsk förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 

skador (Svensk författningssamling[SFS], 1982:763). Patientsäkerhetslagen syftar till att 

främja hög patientsäkerhet, som inkluderar anmälan av verksamhet samt vårdgivarens 

skyldighet att bedriva patientsäkerhetsarbete. I patientsäkerhetslagen (2010:659) stadgas i 

kapitel 3, 2 § att ” Vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter 

drabbas av vårdskador”. 

I vården är informationsöverföring och kommunikation ett betydelsefullt område som utgör 

ett antal riskområden som kan hota patientsäkerheten. Det handlar till exempel om brister i 

informationsöverföringen mellan olika aktörer samt bristande kommunikation mellan 

vårdpersonal och patient (Socialstyrelsen, 2012). Den mest förekommande orsaken till 

vårdskador och en hotande patientsäkerhet är just bristen på kommunikation och koordination 

(Hermansen & Lennholm, 2011). När patienter vårdas av olika vårdgivare och slussas mellan 

olika vårdinstanser krävs en god kommunikation för att patientsäkerheten ska upprätthållas 

(Socialstyrelsen, 2012; Hermansen & Lennholm, 2011).  

 

En god kommunikation leder till att patienten får ett snabbare flöde i vårdkedjan och att 

patienten känner sig tryggare i akuta situationer som vid trauma eller vid sviktande vitala 

funktioner (Talbot & Bleetman, 2007).  

 

Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvården har under åren utvecklats från att vara en transportverksamhet till att 

idag vara en kvalificerad akutsjukvård med avancerade medicinska undersöknings- och 

behandlingsmetoder. Det ställs därför höga krav på ambulanssjuksköterskors kompetens. 

Förutom att kunna ge en god vård och omvårdnad måste de även kunna kommunicera och 

samverka med andra instanser, dokumentera och rapportera till mottagande vårdinrättning 
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mm. Arbetsuppgifterna för ambulanssjuksköterskor är mycket varierande och i varje 

ambulans arbetar personalen i par. För att kunna ge avancerad sjukvård samt administrera 

läkemedel har Socialstyrelsen sedan 2005 som krav att det ska finnas minst en legitimerad 

sjuksköterska i varje ambulans som har det medicinska ansvaret (Jonsson, 2009). Denna 

sjuksköterska är ansvarig vid överrapporteringen av patienten vid ankomsten till 

akutmottagningen (Bruce & Suserud, 2005). 

 

Ambulanspersonalen strävar efter, speciellt vid kritiskt sjuka/skadade traumapatienter, ett 

snabbt omhändertagande på plats och en snabb transport till sjukhuset. Den som har det 

medicinska ledningsansvaret och ansvar för att ambulanssjukvården bedriver en säker vård 

och behandling är ambulansöverläkaren. Denna person ansvarar även för den medicinska 

dokumentationen och för den medicinska kvalitetssäkringen i form av avvikelserapportering 

samt underlag för anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Jonsson, 2009). 

 

Akutmottagning 

På en akutmottagning är omsättningen av patienter hög och det förekommer ofta 

överbeläggningar. Det krävs en förmåga att kunna arbeta i högt tempo samt att kunna ha 

många bollar i luften samtidigt. De flesta patienter kommer gåendes eller i egen bil. Ett 

mindre antal anländer med ambulans. När alla undersökningsrum är upptagna samtidigt som 

en ambulans är på ingång med en patient kan situationen upplevas frustrerande och 

påfrestande på akutmottagningen (Breen & McCann, 2012). Patienten som anländer med 

ambulans ska först triageras. Triagen består en bedömning, sortering och prioritering. Denna 

innefattar en omvårdnadsanamnes för att ge en bild av vad som har inträffat och en klinisk 

status för att få en bild över patientens aktuella mående och vitala funktioner (Wikström, 

2006). Ambulanssjuksköterskornas information är betydelsefull eftersom de har varit på 

skadeplatsen och har kunnat följa förloppet. Deras iakttagelser, bedömningar och 

behandlingar ligger till grund för det fortsatta akuta omhändertagandet. Alla i traumateamet 

behöver lyssna aktivt och värdera informationen innan behandling av patienten påbörjas. Det 

finns risk att sjuksköterskorna på akutmottagningen är så fokuserade på deras egna 

bedömningar av patienten att det kan distrahera dem från att aktivt lyssna på 

ambulanssjuksköterskans överrapportering. Därmed kan viktig information utebli (Talbot & 

Bleetman, 2007).  
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Ambulanssjuksköterskans första rapport ska vara konkret, kortfattad och bör inte ta mer än 20 

sekunder. Den bör innehålla relevant information som kan ge en uppfattning om vilka skador 

patienten kan tänkas ha ådragit sig. Efter den första rapporteringen när traumateamet har 

börjat arbeta med patienten stannar ambulanssjuksköterskan kvar för att kunna ge resterande 

uppgifter som t.ex. givna läkemedel, tidigare sjukdomar och senaste födointag. Ett gott 

samarbete med tydliga, strukturerade roller är en förutsättning vid akuta och pressade 

situationer (Wikström, 2006).  

 

Överrapportering 

En av de viktigaste uppgifterna en sjuksköterska har som arbetar på akuten är att ta emot en 

patient vid överlämning från ambulansen samt att triagera. Det finns tre delar i en 

överrapportering; en muntlig rapport, överlämnande av skriven journal samt den slutliga 

överlämningen när patienten fysiskt lämnas över genom att byta från ambulansens bår till 

sjukhusets bår (Bruce & Suserud, 2005). Överrapportering bör vara kort, koncist, strukturerad 

och relevant för att öka patientsäkerheten (Hermansen & Lennholm, 2011). Information som 

inte ges verbalt eller som inte dokumenteras i ambulansjournal riskerar att gå förlorad (Owen, 

Hemmings & Brown, 2009). 

 

Bost, Crilly, Patterson och Chaboyer (2012) undersöker den kliniska överlämningsprocessen 

på en akutmottagning när ambulansen anländer med patienter samt identifierar de faktorer 

som har en inverkan på informationsöverföringen. Avgörande för hur överlämningen sker 

samt kvaliteten på denna identifieras. Det framkommer att överlämningen beror på den 

personliga upplevelsen hos sjuksköterskan, tidigare upplevelser, arbetsbelastning samt 

arbetsrelation. Två funna problemområden var ett bristfälligt, aktivt lyssnande samt bristfällig 

skriven information. 

 

Det finns ett behov av ett förbättrat samarbete mellan akutmottagningar och 

ambulansverksamheter för att kunna förbättra beredskapen och överlämningsprocessen 

(Budd, Almond & Porter, 2007). Informationen som ges från ambulanssjuksköterskan är av 

stor betydelse med tanke på livräddande beslut som kan behöva tas i den aktuella situationen 

(Budd et al., 2007; Wikström, 2006). 



4 

 

 

Överlämning av en patient på en akutmottagning har en stor betydelse för den efterföljande 

vården. I denna brittiska studie nämns en brist på forskning och undersökningar kring 

överlämningsprocessen från ambulanssjuksköterskan till sjuksköterskorna på 

akutmottagningen. Studien framhäver betydelsen av att ambulanssjuksköterskan bemöts av en 

aktivt lyssnande sjuksköterska på akutmottagningen. Detta kan annars leda till frustration. 

Ambulanssjuksköterskan måste dock acceptera att repetera informationen under 

överrapporteringen, särskilt för livshotade patienter. Överrapporteringen för en kritisk sjuk 

patient ska framföras i två omgångar. Den viktigaste informationen ska ges omedelbart och 

därefter ska ytterligare information ges när den initiala behandlingen har påbörjats. Förslag på 

att förbättra överlämnandet av en patient är att utveckla tydliga riktlinjer och införa detta i 

utbildning som till exempel kan ges på akutmottagningen (Jenkin, Abelson- Mitchell & 

Cooper, 2007). Ambulanssjuksköterskorna upplever det svårt att förmedla informationen på 

ett sätt som får mottagande sjuksköterskor att förstå allt som hänt. De beskriver att det är svårt 

att genom språket måla en bild för personer som inte var på plats (Owen et al., 2009). 

 

I speciellt resurskrävande fall tar ambulanssjuksköterskan själv kontakt med mottagande 

enhet för att informera vilken patient som är på väg in. Detta är för att personalen på 

mottagande enhet ska vara förberedda med den personal och resurser som krävs för ett fortsatt 

snabbt omhändertagande av patienten. I överrapporteringen ingår information om patientens 

namn, födelsedata, tidigare sjukdomar, aktuella läkemedel, allmäntillstånd och vidtagna 

åtgärder. För att överrapporteringen ska innefatta all viktig information om en kritisk sjuk 

eller skadad patient är det bra att ha en struktur för överrapporteringen (Hagiwara & Wireklint 

Sundström, 2009). SBAR (S = situation, B = bakgrund, A = aktuellt och R = 

rekommendation) är ett exempel på en sådan struktur som används inom sjukvården, andr 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2012). SBAR är det överrapporteringsverktyg som 

används vid överrapporteringar på Akademiska sjukhuset i Uppsala (Akademiska sjukhuset, 

2012). SAMPLE (S= signs & symtoms, A= allergies, M= medication, P= past medical 

history, L= last oral intake, E= events prior to illness) är ett exempel på ett annat 

överrapporteringsverkyg (Idema et al., 2012). 
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Tre teman som identifieras vid överrapportering är att viktig information riskeras att utebli 

under överlämningen, att en strukturerad överlämning som inkluderar både en skriven och 

verbal version kan förbättra överrapporteringen samt att en tvärvetenskaplig utbildning om 

den kliniska överlämningsprocessen kan förbättra samarbetet. Ett gemensamt, förståeligt 

språk och en struktur på en tillräcklig patientinformation är viktigt. Kunskapsbrist som 

handlar om överrapportering i stort, konsekvenserna av klen överrapportering, överföringen 

av ansvar, sjuksköterskornas uppfattning om överrapportering och utvärdering av 

rekommenderade strategier för att förbättra överrapportering existerar. Utvärdering på nya 

verkställda strategier och rutiner behövs för att kunna undersöka effekterna (Bost, N., Crilly, 

J., Wallis, M., Patterson, E & Chaboyer, W., 2010). 

 

Tidigare studier visar att informationsöverföringen från ambulanssjuksköterska till 

sjuksköterskor på akutmottagningen är ofullständig och inkonsekvent (Idema et al., 2012). De 

områdena som ansågs viktigast att ta upp var identifikation på patienten, medicinska 

anmärkningar, skador eller information relaterat till smärtan, viktiga tecken och signaler, 

behandling och utveckling/ patientens respons på behandling, allergier, mediciner, 

bakgrundshistoria och annan social information. Om dessa riktlinjer följdes sågs en 

förbättring gällande överrapporteringen av patienterna. Informationen som gavs var bredare 

och mer följdriktig vilket resulterade i bland annat färre frågor från sjuksköterskorna på 

akutmottagningen, en reducerad överlämningstid och färre repetitioner av både 

ambulanssjuksköterskan och sjuksköterskorna på akuten. 

 

Det anses viktigt med ett gemensamt program för olika instanser och organisationer för att 

kunna förbättra överlämningen av patienter. Detta program ska inkludera övningsprogram, 

riktlinjer samt verktyg som t.ex. användbara kommunikationsmodeller. Studien betonar 

betydelsen för nya, framtida undersökningar för att utvärdera och komma fram till nya, 

möjliga strategier vid överlämning av patienter gällande kommunikation (Bost et al., 2012). 

 

SBAR 

En god kommunikation inom sjukvården är en förutsättning för en säker vård. Det är av stor 

vikt att informationen överförs korrekt och effektivt i alla led för att således minska risk för 

missförstånd och missuppfattningar. För att öka patientsäkerheten är det viktigt med en 
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fastställd struktur för hur informationsöverföringen och kommunikationen ska gå till. SBAR 

är ett exempel på en sådan struktur som används inom sjukvården. SBAR står för:  

Situation- Vad är problemet/ anledningen till kontakt. T.ex. "Jag kontaktar dig för att..." 

Bakgrund- Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av 

patientens tillstånd fram tills nu. Informera om tidigare och nuvarande betydande sjukdomar. 

Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu. Eventuell allergi och smittorisk. 

Aktuellt tillstånd- Aktuellt status. Rapportera A- luftväg, B- andning, C- puls, blodtryck, 

saturation, D- medvetandegrad, smärta, orienterad till tid/rum/person, E- temperatur, hud, 

färg, buk, urinproduktion, yttre skador. Bedömning, t.ex. "Jag tror att problemet/anledningen 

till patientens tillstånd är..."  

Rekommendation- Åtgärd- t.ex. "... därför föreslår jag: omedelbar 

handläggning/övervakning/överflyttning/utredning/behandling. Tidsram- t.ex. "Hur ofta ska 

jag..."?, "Hur länge...?", "När ska jag ta kontakt igen?". Bekräftelse på kommunikationen- 

t.ex. "Finns fler frågor?", "Är vi överens?" (SKL, 2012). 

Vid akuta situationer och vid kommunikation under tidspress är korrekt överförd information 

viktigt. Kommunikationen ska vara fullständig, korrekt, avgränsad och komma i rätt tid för att 

både avsändare och mottagare ska skapa gemensam förståelse av situationen. Exempel på 

brister i kommunikationen kan vara när syftet med kontakten inte uppfattas, när informationen 

inte stämmer eller missuppfattas, när informationen inte är tillräcklig, när specifika problem 

inte framgår, när rekommendation om åtgärd saknas eller inte preciseras, när oklarheter inte 

reds ut mellan avsändare och mottagare samt när ingen tydlig och klar överenskommelse 

angående vad, vem och när inte klaras ut (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Problemformulering 

En korrekt överrapportering av patienter är av största vikt för att upprätthålla 

patientsäkerheten samt för fortsatt god vård och behandling. Problem och missförstånd vid 

överrapporteringen har resulterat i fysiskt och psykiskt lidande för patienten samt anmälningar 

och avvikelser till patientsäkerhetsavdelningen. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur överrapporteringen mellan 

ambulanssjuksköterskor i Uppsala län och sjuksköterskor på akutmottagningen på 
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Akademiska sjukhuset i Uppsala fungerar och vilka faktorer som påverkar, utifrån 

mottagande sjuksköterskors perspektiv.   

 

Frågeställningar 

1. Hur fungerar överrapporteringen på akutmottagningen från ambulanssjuksköterskor till 

akutmottagningens sjuksköterskor från mottagande sjuksköterskors perspektiv? 

2. Är det någon skillnad på hur sjuksköterskor på akutmottagningen upplever information som 

tillräcklig eller inte med hänsyn till antal verksamma år inom akutsjukvården? 

3. Vilka faktorer påverkar akutmottagningens sjuksköterskor vid mottagandet av en patient?  

4. Hur tycker sjuksköterskorna på akutmottagningen att SBAR fungerar? 

5. Anser sjuksköterskorna på akutmottagningen att ambulanssjuksköterskorna ringer 

tillräckligt ofta och informerar om inkommande patent? 

6. Om överrapporteringen har brister, hur kan den i så fall förbättras? 

 

METOD 

 

Design  

En empirisk deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats.  

 

Urval 

Urvalet bestod av sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen på Akademiska 

sjukhuset, tillsvidareanställda samt vikarier. Anledningen till urvalet var att det var 

sjuksköterskorna som tog emot överrapporteringen från ambulanssjuksköterskorna och 

därmed visste hur den fungerade samt vad som kunde förbättras (Tabell 1). 

Exklusionskriteriet var sjuksköterskor som endast arbetade administrativt på 

akutmottagningen då de inte kom i kontakt med den överrapportering som studien avsågs 

undersöka. 60 enkäter delades ut varav 33 besvarades, vilket gav en svarsfrekvens på 55 % 

och ett externt bortfall på 45 %. Det interna bortfallet var 21 % och det handlade om de öppna 

frågorna som några deltagare inte besvarade. Vid varje fråga angavs antal sjuksköterskor som 

besvarade frågan. 

 

 



8 

 

 

 

Tabell 1. Data för information om inkluderade sjuksköterskor i studien (n = 33).  

Antal Ålder Kön (%) Verksamma  

år som sjuksköterska 

Vidareutbildade 

(%) 

Verksamma 

år inom 

akutsjukvård 

33 20-30: 11st 

31-40: 14st 

41-50: 5st 

Över 50: 3st 

Män: 8 (24%) 

Kvinnor: 25 

(76%)  

1-2 år: 4st 

2-5år: 8st 

Mer än 5år: 21st 

6 (18%) Mindre än 1år: 2 

1-5år: 17 

Mer än 5år: 14  

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäter ansågs användbart för att kunna inkludera ett stort antal deltagare (Ejvegård, 2009). 

 

Frågorna i enkätundersökningen var egenformulerade men inspirerades delvis av tidigare 

studier (Pettersson & Weehuizen, 2009). Frågorna fokuserade på hur överrapporteringen 

fungerade och kunde förbättras mellan sjuksköterskor på akutmottagning och sjuksköterskor i 

ambulansen. Enkäten bestod av 13 frågor varav 11 frågor var slutna och två frågor var öppna. 

Möjlighet till att motivera/kommentera gavs vid varje fråga. 

 

För att undersöka enkätfrågornas tydlighet testades de på två utomstående sjuksköterskor 

innan användning. Sjuksköterskorna arbetade på akutmottagningen i Norrköping. Detta var ett 

sätt att kontrollera frågornas tydlighet, om enkäten kunde besvaras inom den givna tidsramen 

på 5-10 minuter samt om sjuksköterskorna tolkade frågorna rätt utifrån syftet och 

frågeställningarna (Polit & Beck, 2010). 

 

Tillvägagångssätt 
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Ett godkännande för studiens genomförande utfärdades av verksamhetschef Tomas 

Skommevik samt avdelningschef Charlotta Nordgren-Thermaenius.   

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen informerades muntligt och skriftligt angående studien 

och dess syfte. Ämnen som anonymitet, frivillighet, konfidentiell behandling av uppgifterna, 

tidåtgången för utförandet av studien samt möjlighet till att avbryta sitt deltagande togs upp 

(CODEX, 2011).  

 

Den tid på dygnet som informationen kring enkäten gavs kunde påverka svaren samt 

deltagarfrekvensen (Polit & Beck, 2010). För att undvika att morgontrötthet påverkade 

deltagandet och svaren presenterades studien mitt på dagen. 

 

Utdelningen av enkäten skedde i pappersform på akutmottagningen. Enkäterna lades i 

sjuksköterskornas personliga postfack, vilket de informerades om vid den muntliga 

presentationen samt via mail. Information om enkäten gavs vid två tillfällen. Det ena tillfället 

var ett personalmöte. Vid det andra informationstillfället ställdes en godisskål fram med ett 

meddelande som uppmuntrade till deltagande. Alla ifyllda enkäter lades sedan i en postlåda 

tillhörande Eva Widén, gruppchef på akutmottagningen.  

 

Bearbetning och analys 

Data bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package för 

the Social Science (SPSS) version 19,0. Frågeställning 1,3,4,5 och 6 redovisades med 

beskrivande statistik. För att besvara frågeställning 2 användes Chi-2-test. 

 

För att besvara frågeställning 1 användes enkätfråga 6, 7, 8, 9 och 10. Frågeställning 2 

besvarades genom att jämföra enkätfråga 5 och 6. För att besvara frågeställning 3 användes 

enkätfråga 11. Frågeställning 4 besvarades med hjälp av enkätfråga 13a och 13b, 

frågeställning 5 besvarades med hjälp av enkätfråga 12 och frågeställning 6 besvarades med 

enkätfråga 10. Resultaten presenterades i löpande text med citat samt med hjälp av tabeller 

och diagram.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
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Någon etisk prövning av detta projekt behövdes inte göras, enligt lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS, 2003:460), eftersom denna studie utfördes inom ramen 

för högskolestudier på grundnivå. 

 

Kontakt togs med verksamhetschefen och avdelningschefen på akutmottagningen på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, som gav tillåtelse att genomföra enkätundersökningen på 

arbetsplatsen.  

 

Alla sjuksköterskor som tillfrågades om att delta i enkätundersökningen informerades om ett 

frivilligt deltagande samt om den konfidentiella behandlingen av enkäterna. Information om 

enkäten framfördes (CODEX, 2011). Möjligheten till att när som helst avbryta sitt deltagande 

framfördes. Dessa etiska överväganden var i enighet med World Medical Association 

Declaration of Helsinki (1964). 

Allt material och information behandlades konfidentiellt inom ramarna för studien. Efter 

studiens avslut förvarades detta säkert på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på 

Uppsala Universitet. 

 

Nyttan med denna studie ansågs stor. En välfungerande överrapportering ansågs bidra till en 

tydlig bild över den aktuella situationen och den fortsatta vården. För patienten var det viktigt 

med en komplett överrapportering för att upprätthålla bästa, möjliga vård. Studien skapade ett 

underlag för områden inom överrapportering som behövde utvecklas.  

 

RESULTAT 

 

Överrapporteringen på akutmottagningen från ambulanssjuksköterskor till 

akutmottagningens sjuksköterskor  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna i denna studie, 26 stycken (76 %), ansåg att 

överrapporteringen från ambulanssjuksköterskor till akutmottagningens sjuksköterskor oftast 
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var tillräcklig. Det framkom att ingen ansåg att överrapporteringen inte var tillräcklig eller att 

den sällan var tillräcklig (Figur 1). 

Antal sjuksköterskor 

 

 

Figur 1. n=33. Om akutmottagningens sjuksköterskor ansåg sig få tillräckligt med information 

vid överrapportering från ambulanssköterskorna 

 

Hos de 26 stycken som svarade att de ansåg att överrapporteringen oftast var tillräcklig 

framkom det att det bland annat berodde på hög ljudnivå, försämrat tillstånd hos patienten 

under transporten och ovana ambulanssjuksköterskor. Det framkom även att 

överrapporteringen var god och tillräcklig många gånger. Många av sjuksköterskorna som 

ansåg att överrapporteringen var tillräcklig förklarade att de frågar om det är något de undrar 

över när ambulanssjuksköterskan har överrapporterat patienten (Figur 1).  

 

Av sjuksköterskorna i denna studie upplevde 5 stycken (15 %) att det inte förelåg tydliga 

riktlinjer kring hur ambulanssjuksköterskan överrapporterade patienter. Vidare upplevde 10 

stycken (30 %) att det delvis förelåg tydliga riktlinjer. Majoriteten av sjuksköterskorna, 18 

stycken (55 %), upplevde att det förelåg tydliga riktlinjer (Figur 2). 
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Antal sjuksköterskor 

 

 

Figur 2. n= 33. Om sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att det förelåg tydliga 

riktlinjer kring hur ambulanssjuksköterskorna överrapporterade patienter 

 

Från de 5 sjuksköterskor i denna studie som upplevde att det inte förelåg tydliga riktlinjer 

nämndes orsaker som att det var personbundet, att en del rapporterade enligt SBAR och en del 

enligt SAMPLE samt att det rådde ovisshet kring vilka riktlinjer ambulanssjuksköterskorna 

hade vid överrapporteringen. Från sjuksköterskorna som upplevde att det delvis förelåg 

tydliga riktlinjer framkom det främst att ambulanspersonalen överrapporterade olika. 

"Personbundet, en del överrapporterar enligt tydlig mall verkar det som", "Alla går inte efter 

SBAR", "De har inte fullt anammat SBAR som vi”, ” Nyare ger bättre info" och "De har 

nyligen börjat använda sig av SBAR, samma som vi på akuten använder". Sjuksköterskorna 

som upplevde att det förelåg tydliga riktlinjer kring överrapporteringen framförde 

återkommande gånger att det var SBAR som används (Figur 2).  

 

Denna studie visade att 14 sjuksköterskor (42 %) ansåg att ambulanspersonalens bedömning 

påverkade det fortsatta omhändertagandet av patienten mycket. Över hälften, 19 stycken (58 

%), ansåg att ambulanspersonalens bedömning påverkade det fortsatta omhändertagandet lite. 

Ingen ansåg att den inte påverkade en alls (Figur 3).  
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Antal sjuksköterskor 

 

 

Figur 3. n= 33. Om sjuksköterskorna på akutmottagningen påverkades av 

ambulanssjuksköterskornas bedömning för det fortsatta omhändertagandet av patienten 

 

Sjuksköterskorna som ansåg att de blev mycket påverkade av ambulanspersonalens 

bedömning framförde att anledningen var att ambulanssjuksköterskan visste mer om patienten 

och sett eventuell olycksplats. Stor respekt för deras bedömning uttrycktes och det framfördes 

att det var lätt att påverkas av deras bedömning. En ny bedömning beskrevs dock som viktigt 

på grund av att patienten kunde ha försämrats. Det fanns också en medvetenhet kring att 

ambulanspersonalen kunde brista i sina bedömningar och mycket hade även med vilken 

ambulanssjuksköterska som gav rapporten. "Man är medveten om att ambulanssjuksköterskan 

kan göra felaktiga bedömningar och därför måste man alltid göra sin egen helhetsbedömning 

utifrån ABCDE." och "Man skaffar sig alltid en egen bedömning efter ett tag men innan man 

"känner" patienten är ambulansbedömningen det man går efter" (Figur 3).  

 

Av de 19 sjuksköterskor som ansåg att deras fortsatta omhändertagande av en patient blev lite 

påverkade av ambulanspersonalens bedömning framkom främst att det berodde på vem det 

var som lämnade rapporten samt att man i första taget försökte bilda sin egen uppfattning om 

patienten, men att det var svårt att inte påverkas. Ett par personer nämnde även att 

inskrivningsorsaken oftast avgjordes i ambulanspersonalens rapport samt att alarmerande 
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information behövdes lämnas över direkt för att inte förlora tid. En annan framhävde att 

akutmottagningens personal gjorde grundligare undersökningar (Figur 3).  

 

 Denna studie visade att 2 sjuksköterskor (6 %) ansåg att det inte fanns tydliga riktlinjer 

gällande mottagandet av patienter från ambulans. Sammanlagt 14 sjuksköterskor (42 %) 

ansåg att det delvis fanns tydliga riktlinjer och 17 stycken (52 %) ansåg att det fanns (Figur 

4). 

 

Antal sjuksköterskor 

 

 

Figur 4. n= 33. Om sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att det fanns tydliga 

riktlinjer gällande mottagandet av patienter från ambulans 

 

Av de som ansåg att det inte eller delvis fanns tydliga riktlinjer rådde olika meningar. Det 

beskrevs bland annat att det berodde på arbetsbelastningen på akutmottagningen, att det mest 

var sagt att de skulle arbeta efter SBAR samt att rapport skulle tas av en sjuksköterska. Det 

framkom även att "riktlinjerna om vem som ska ta emot ambulansen ändras ofta".   

Det som framkom från dem som ansåg att det finns tydliga riktlinjer var att de var medvetna 

om vad som skulle göras utifrån dessa (Figur 4).  

 

Skillnader på hur sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde information vid 

överrapportering som tillräcklig eller inte med tanke på antal verksamma år inom 

akutsjukvården 
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Det fanns ingen tydlig skillnad om sjuksköterskor upplevde informationen vid 

överrapporteringen som tillräcklig eller inte med hänsyn till antal verksamma år inom 

akutsjukvården. P-värdet visar 0.571. 

 

Faktorer som påverkade akutmottagningens sjuksköterskor vid mottagandet av en 

patient 

 

Det fanns många olika faktorer som påverkade sjuksköterskorna vid mottagandet av en 

patient. Den faktor som uppgavs påverka mest var arbetsbelastningen, både på 

akutmottagningen men även om ambulanssjuksköterskorna hade mycket att göra. Hög 

belastning på akutmottagningen ledde till stress vilket gjorde att det kunde vara svårt att 

fokusera på rapporten. ”Om jag är stressad är risken större att jag går mer på deras 

bedömning än om jag har gott om tid”. Om fler ambulanser kom in samtidigt och väntade på 

att få lämna rapport kunde sjuksköterskorna känna sig stressade och ville då skynda på 

rapporten för att hinna ta rapport från alla. ”Om jag har mycket att göra inne på mottagningen 

kan jag tänka mig att mottagandet av ambulansrapporten påverkas”. Om det var fullt i 

sänghallen kunde sjuksköterskorna känna sig obekväma att fördjupa sig och fråga exakta 

frågor om patientens hälsa på grund av dålig sekretess.  

 

En annan faktor som påverkade var patientens kliniska tillstånd, hur han/hon mådde, vitala 

parametrar, färg, berättelse m.m. Vidare uppgavs att ambulanssjuksköterskornas 

överrapportering påverkade. Det var viktigt att överlämnandet skedde med ett professionellt 

förhållningssätt inkluderande en tydlig rapport där relevant data var insamlad och vitala 

parametrar var tagna. Även ambulanssjuksköterskornas attityd påverkade, speciellt om de 

hade en nonchalant attityd vilket påverkade sjuksköterskorna negativt och ledde till irritation. 

Ett trevligt bemötande gav en positiv stämning. Andra faktorer som hade betydelse var 

erfarenhet, trötthet samt vilken ambulanssjuksköterska som rapporterade (positiva och 

negativa erfarenheter påverkade).  

 

Hur SBAR användes och fungerade 

 



16 

 

Sammanlagt var det 3 sjuksköterskor i studien (9 %) som angav att SBAR inte användes. 

Vidare angav 2 stycken (6 %) att SBAR användes och resterande 28 stycken (85 %) att SBAR 

användes delvis (Figur 5).  

 

Antal sjuksköterskor 

 

Figur 5. n=33. Om sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att SBAR användes vid 

överrapporteringen från ambulanssjuksköterskorna  

 

Hos de sjuksköterskor som i denna studie angav att SBAR inte användes beskrevs att 

ambulanssjuksköterskorna alltid började med att berätta ambulans, namn och personnummer 

istället för vad de inkom med. Hos dem som angav att SBAR användes delvis berodde det på 

vilken ambulanssjuksköterska som rapporterade samt vad det handlade om för fall. Det 

framkom att SBAR inte verkade vara helt förankrat ännu men att fler och fler använde det 

(Figur 5).  

 

I denna studie uppgav två sjuksköterskor (6 %) att SBAR inte fungerade. Majoriteten, 17 

stycken (52 %) uppgav att det fungerade delvis bra och 14 sjuksköterskor (42 %) uppgav att 

SBAR fungerade bra (Figur 6). 
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Antal sjuksköterskor 

 

 

Figur 6. n= 33. Hur sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde att SBAR fungerade vid 

överrapportering  

 

Av de som uppgav att SBAR fungerade delvis bra framkom att det berodde på från person till 

person men att i de fall det följdes fungerade det bra. Det framkom att det ibland användes 

andra överrapporteringsmallar som till exempel SAMPLE (Figur 6). 

 

Åsikter om ambulanssjuksköterskorna ringde tillräckligt ofta och informerade om 

inkommande patient eller inte  

 

I denna studie framkom det att 10 sjuksköterskor (30 %) ansåg att ambulanssjuksköterskorna 

borde ringa oftare och informera om inkommande patient. Minoriteten, 2 stycken (6 %), 

ansåg att ambulanspersonalen ringde onödigt ofta medan majoriteten, 21 sjuksköterskor (64 

%) ansåg att ambulanssjuksköterskorna ringde tillräckligt ofta (Figur 7).  
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Antal sjuksköterskor 

 

 

Figur 7. n= 33. Om sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att 

ambulanssjuksköterskorna ringde tillräckligt ofta och informerade om inkommande patient 

 

Hos de som uppgav att ambulanspersonalen borde ringa oftare framkom det att de främst 

borde ringa tidigare när möjlighet fanns. Det gav sjuksköterskorna på akutmottagningen tid 

för att förbereda sig. När ambulanspersonalen visste om att det var högt inflöde på 

akutmottagningen ökade dock oftast inringningar för att öka smidigheten. Patienter hade även 

ofta sviktande vitalparametrar i ambulansen vilket gjorde att de ansåg att ambulanspersonalen 

borde ringa in oftare. Hos de sjuksköterskor som ansåg att ambulanssjuksköterskorna ringde 

tillräckligt ofta framkom det att det var bättre om de ringde en gång för mycket än en gång för 

lite. De framförde också att ambulanssjuksköterskorna endast ringde in om det handlade om 

ett larm. Idéer om nya datasystem framfördes där det tydligt skulle synas när en patient var på 

väg in med ambulans samt vilken prioritet och klinisk bild patienten har (Figur 7).  

 

Förbättringar vid överrapporteringen 

Majoriteten ansåg att överrapporteringen kunde förbättras. Många sjuksköterskor uppgav att 

en gemensam användning av SBAR borde ske, vilket hade gett en tydligare bild av 

inkommande patient samt undvikit långdragna överrapporteringar. Rapporteringen hade även 

blivit mer utförlig och mer anpassad för varandra. Det var viktigt att det framkom vad 

ambulanssjuksköterskorna hade uppmärksammat som avvikelser eller normalt för att kunna 
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följa sjukdomsutvecklingen. Fler uppgav att en förbättring skulle ske om båda 

verksamheterna använde samma journalsystem för att undvika att viktig information gick 

förlorad samt undvika dubbeldokumentation. ”Att ambpersonalen antecknar/ dokumenterar i 

Cosmic! Och att dokumenteringen är lika mellan amb o akut så att vi inte 

dubbeldokumenterar så mycket”. Mindre stress och störningsmoment skulle leda till en 

säkrare överrapportering. ”Bättre bemanning på akuten så att man inte som ensam ska ta emot 

två-tre ambulanser själv samtidigt. Då hinner man inte lyssna ordentligt på varje rapport och 

reflektera och ställa egna frågor.” Andra områden som skulle innebära förbättring var ökad 

sekretess, bättre lokaler, enhetligt triagesystem samt ökad förståelse över att följa 

gemensamma riktlinjer och inte lägga in egna värderingar och diagnoser. 

 

DISKUSSION  

 

Bland sjuksköterskorna på akutmottagningen rådde det delade meningar kring hur väl 

överrapporteringen fungerade med ambulanssjuksköterskorna. Majoriteten ansåg att 

överrapporteringen med dess riktlinjer kunde förbättras och förtydligas. Bristerna som 

framkom hade främst att göra med en hög ljudvolym, försämrat tillstånd hos patienten under 

transporten samt ovana ambulanssjuksköterskor. De flesta ansåg att användandet av SBAR, 

som de flesta menar används delvis, kunde förbättras och förtydligas. Närmare hälften av alla 

sjuksköterskor upplevde att det inte eller endast delvis föreligger tydliga riktlinjer kring hur 

ambulanssjuksköterskan överrapporterade patienter. Den faktorn som uppgavs påverka 

sjuksköterskorna mest vid mottagandet av en patient var arbetsbelastningen. Detta ledde till 

stress vilket gjorde det svårt att fokusera på rapporten. Samtliga ansåg att deras fortsatta 

omhändertagande av patienten i någon grad blev påverkade av ambulanssjuksköterskornas 

bedömning eftersom de till exempel redan träffat patienten. Många framhävde dock att det var 

viktigt att göra en ny bedömning eftersom patienten kunder försämras samt på grund av att 

ambulanssjuksköterskan kunde brista i sin bedömning. Majoriteten av sjuksköterskorna på 

akutmottagningen menade att kvalitén på överrapporteringen hade mycket att göra med vilken 

ambulanssjuksköterska som överlämnade patienten. 
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Resultatdiskussion 

Överrapporteringen på akutmottagningen från ambulanssjuksköterskor till 

akutmottagningens sjuksköterskor 

De flesta i denna studie, 26 stycken (76 %), ansåg att överrapporteringen från 

ambulanssjuksköterskor till akutmottagningens sjuksköterskor oftast var tillräcklig. Det 

berodde på olika faktorer och många nämnde att de påverkades av vilken 

ambulanssjuksköterska som överrapporterade. Sjuksköterskorna på akutmottagningen uppgav 

att de frågar efter ytterligare information om de anser att överrapporteringen var bristfällig. 

Eftersom det i denna studie framkom att många påverkades av vem som överrapporterade kan 

repetition av strukturerad information tänkas förbättra och förstärka överrapporteringen, 

oavsett vem som överrapporterar. Dock kunde den diskuterande överbelastningen och 

tidsbristen på akutmottagningen göra att detta inte prioriterades. Att sjuksköterskorna ställde 

egna frågor vid bristfällig överrapportering minskade risken att viktig information gick 

förlorad. Betydelsen av en fullgod överrapportering styrks av flera studier (Hermansen & 

Lennholm, 2011; Owen et al., 2009). Bost et al. (2012) beskriver att överrapporteringen 

påverkas av olika faktorer, t.ex. personliga upplevelser hos sjuksköterskan och 

arbetsbelastningen, vilket även denna studie bekräftar. Dock poängterar Jenkin et al. (2007) 

betydelsen av att repetera en strukturerad given information under överrapportering för att 

undvika missförstånd och att viktig information uteblir. Betydelsefull information som inte 

ges verbalt eller dokumenteras riskerar att gå förlorad (Owen et al., 2009).  

 

På akutmottagningen upplevde 18 stycken (45 %) av sjuksköterskorna att det inte eller delvis 

förelåg tydliga riktlinjer kring hur ambulanssjuksköterskorna skulle överrapportera patienter. 

Många av sjuksköterskorna på akutmottagningen nämnde att en del rapporterade enligt SBAR 

men inte alla. Att närmare hälften av sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att det inte 

alls eller endast delvis förelåg tydliga riktlinjer visade på att en förbättring och ett ökat 

samarbete däremellan var nödvändigt. Detta skulle förhoppningsvis kunna bidra till en 

tydligare och mer effektiv överrapportering. Betydelsen av en god och strukturerad 

överrapportering samt värdet av ett starkt samarbete mellan akutmottagningar och 

ambulansverksamheter, genom att ha gemensamma riktlinjer, framkommer av tidigare studier 

(Budd et al., 2007; Jenkin et al., 2007; Hagiwara et al., 2009; Bost et al., 2012). De menar 

även att framtida undersökningar krävs för att komma fram till bra strategier för en fullgod 
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överrapportering (Hagiwara et al., 2009; Bost et al., 2012), vilket även är aktuellt på 

akutmottagningen i Uppsala med tanke på bristen kring tydliga riktlinjer.  

 

Närmre hälften av sjuksköterskorna, 14 stycken (42 %), på akutmottagningen ansåg att 

ambulanssjuksköterskornas bedömning påverkade deras fortsatta omhändertagande av 

patienten. De sjuksköterskor som svarade att ambulanssjuksköterskornas bedömning 

påverkade dem lite skrev bland annat att det berodde på att akutmottagningen gör grundligare 

undersökningar. En risk med detta var att inställningen av att de utför grundligare 

undersökningar kunde göra att de inte värderade ett aktivt lyssnande lika högt. Tidigare 

studier visar att finns det en risk med att sjuksköterskor på akutmottagningen är så fokuserade 

på deras egna bedömningar eftersom det kan distrahera dem från att aktivt lyssna på 

ambulanssjuksköterskans överrapportering, som ska innehålla betydelsefull information 

(Talbot & Bleetman, 2007) 

 

Närmre hälften av sjuksköterskorna, 16 stycken (48 %), på akutmottagningen ansåg att det 

inte fanns eller endast delvis fanns tydliga riktlinjer gällande mottagandet av patienter från 

ambulansen. Det påverkades av arbetsbelastningen och användandet av SBAR. Tidigare 

studier identifierar vikten av tydliga riktlinjer och de rätta verktygen vid mottagandet av en 

patient då det på en akutmottagning krävs att sjuksköterskorna kan ha många bollar i luften. 

De menar att med de rätta verktygen och riktlinjerna ska en sjuksköterska kunna fortsätta 

omhändertagandet (Breen och McCann, 2012).  

 

Hur sjuksköterskor upplever informationen vid överrapportering som tillräcklig eller inte med 

hänsyn till antalet verksamma år inom akutsjukvård 

Denna studie visade det att det inte var någon skillnad på hur sjuksköterskor upplevde 

informationen vid överrapportering som tillräcklig eller inte med hänsyn till antal verksamma 

år inom akutsjukvård. Tidigare forskning visar att det gemensamma, förståeliga språk och 

struktur på informationen i överrapporteringen av en patient minskar risken för otillräcklig 

överrapportering och missförstånd (Bost et al., 2010).  

 

Faktorer som påverkade akutmottagningens sjuksköterskor vid mottagandet av en patient 
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Resultatet visade att den faktorn som påverkade sjuksköterskorna vid mottagandet av en 

patient mest var arbetsbelastningen, både på akutmottagningen men även om 

ambulanssjuksköterskorna hade mycket att göra. Det framkom att den höga belastningen på 

akutmottagningen ledde till stress vilket gjorde att det kunde vara svårt att fokusera på 

rapporten. Sjuksköterskorna på akutmottagningen uppgav att ett trevligt och professionellt 

bemötande av ambulanssjuksköterskorna genererade i en positiv stämning medan en 

nonchalant attityd påverkade sjuksköterskorna negativt och ledde till irritation. Tidigare 

forskning stödjer att en hög arbetsbelastning påverkar överrapporteringen. Två 

problemområden som tog upp i denna studie var bristfälligt aktivt lyssnande samt bristfällig 

skriven information, vilket kunde kopplas samman med den försämrade fokuseringen på 

rapporten vid hög arbetsbelastning. Forskning framhäver betydelsen av en god 

överrapportering för den efterföljande vården. Denna överrapportering förbättras om 

ambulanssjuksköterskan bemöts av en aktivt lyssnande sjuksköterska, vilket kräver en lugn 

och närvarande sjuksköterska (Breen & McCann, 2012; Bost et al., 2012; Jenkin et al., 2007). 

 

Hur SBAR användes och fungerade 

I denna studie uppgav de flesta, 31 stycken (94 %), att SBAR endast användes delvis eller inte 

används alls. Ett par, (6 %), svarade att SBAR inte fungerade och många skrev att det 

fungerade delvis bra. Det framkom att kvalitén på överrapporteringen från 

ambulanssjuksköterskan var personbunden och att SBAR inte verkade vara helt förankrat 

inom ambulanssjukvården än. Att användningen av SBAR visade sig vara personbunden 

framhävde vikten av en fastställd struktur för hur informationsöverföringen och 

kommunikationen skulle gå till samt att alla var medvetna och insatta i denna. En god och 

strukturerad informationsöverföring är av stor vikt då det annars kan leda till vårdskador och 

en hotande patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2012; SKL, 2012; Talbot & Bleetman, 2007; 

Hermansen & Lennholm, 2011; Owen et al., 2009). Detta tyder på att det krävs ett strukturerat 

verktyg som samtliga sjuksköterskor använder sig av och som kan påverka den konkreta och 

kortfattade informationen som förväntas rapporteras (Socialstyrelsen, 2012; Wikström, 2006). 

Den ofullständiga och inkonsekventa överrapporteringen sågs inte bara på akutmottagningen 

på Akademiska sjukhuset utan det framkommer även som ett problem i tidigare studier 

(Idema et al., 2012). Det är viktigt att information överförs korrekt och effektivt i alla led för 

att minska risk för missförstånd och missuppfattningar (SKL, 2012).  
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Åsikter om ambulanssjuksköterskor ringde tillräckligt ofta och informerade om inkommande 

patient eller inte 

I denna studie framkom det att 10 stycken (30 %) ansåg att ambulanssjuksköterskorna borde 

ringa oftare och informera om inkommande patient och två stycken (6 %) ansåg att de ringde 

onödigt ofta. Vid hög arbetsbelastning på akutmottagningen kunde antalet som ansåg att 

ambulanssjuksköterskorna ringde onödigt tänkas öka medan vid mindre arbetsbelastning 

kunde antalet som ansåg att de däremot borde ringa oftare tänkas öka. Vid resurskrävande fall 

ska ambulanssjuksköterskan ta kontakt med mottagande enhet för att informera om vilken 

patient som är på väg in. Att vara förberedd genererar ökad kontroll över arbetssituationen 

(Hagiwara et al., 2009; Budd et al., 2007). 

 

Förbättringar vid överrapporteringen 

Majoriteten av sjuksköterskorna på akutmottagningen ansåg att överrapporteringen kunde 

förbättras vilket framhävde ett tydligt behov. Många sjuksköterskor på akutmottagningen 

belyste vikten av att alla skulle rapportera enligt ett gemensamt verktyg, något som bland 

annat skulle undvika långdragna och icke kompletta överrapporteringar. Många ansåg att 

användningen av SBAR borde förbättras. Det beskrevs att det var viktigt att det framkom vad 

ambulanssjuksköterskorna hade uppmärksammat som avvikelser eller normalt för att kunna 

följa sjukdomsutvecklingen. Detta kunde förbättras med ett gemensamt strukturerat verktyg 

vid överrapportering, som till exempel SBAR. Det skulle förhoppningsvis ge en tryggare och 

förbättrad överrapportering då både ambulanssjuksköterskorna och sjuksköterskorna på 

akutmottagningen skulle veta vad som förväntades av dem. Om överrapporteringarna blev 

mer effektiva och fullständiga skulle det förhoppningsvis kunna reducera stressen som många 

av sjuksköterskorna på akutmottagningen för tillfället upplevde. Den arbetsbelastning som 

stressen berodde på skulle troligtvis bli mer effektiviserad och patientflödet skulle flyta bättre. 

Detta skulle på sikt minska arbetsbelastningen och därmed stressen, och på så sätt höja 

arbetsmiljön, förbättra överrapporteringen och därmed öka patientsäkerheten. Tidigare studier 

belyser vikten av gemensamma riktlinjer och överrapporteringsverktyg som ger en förbättrad 

överrapportering om det följs av samtliga parter (Hermansen & Lennholm, 2011; Budd et al., 

2007; Jenkin et al., 2007; Idema et al., 2012). Följs riktlinjerna blir informationen som ges vid 

överrapporteringen bredare och mer följdriktig vilket resulterar i bland annat färre frågor från 
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sjuksköterskorna på akutmottagningen, en reducerad överlämningstid och färre repetitioner av 

både ambulanssjuksköterskan och sjuksköterskorna på akutmottagningen (Idema et al., 2012)  

 

Metoddiskussion  

Enkätundersökning användes då det ansågs mest relevant för att uppnå studiens syfte. Tre av 

de största fördelarna med enkätundersökningen var att den var ekonomisk, lätt att utföra samt 

möjliggjorde anonymiteten hos deltagarna. En nackdel var att det var svårt att dra slutsatser 

kring förändringar och trender under en längre period (Polit & Beck, 2010). När slutna frågor 

användes ställdes höga krav på att de var så pass noga utformade att studiens syfte och 

frågeställningar kunde uppnås. Det var dock lättare för deltagarna att genomföra en enkät med 

svarsalternativ eftersom det fanns olika alternativ att välja mellan. Att sedan analysera svaren 

utifrån slutna frågor förenklade (Polit & Beck, 2012). Att använda sig av öppna frågor gav 

deltagarna en chans att svara på frågorna med egna ord och ge mer utförliga svar. Öppna 

frågor var lättare att konstruera för att uppnå syfte och besvara frågeställningarna. De krävde 

dock längre tid att svara på, vilket kunde sänka deltagarantalet (Polit & Beck, 2010).  För att 

öka chanserna till en hög svarsfrekvens men även med utförliga och analyserbara svar 

inkluderades både öppna och slutna frågor i enkätundersökningen. 

 

Påminnelser visade sig vara bra då fler enkäter besvarades efter påminnelserna. Vid det andra 

informationstillfället ställdes godis dit samt en lapp där deltagande uppmuntrades. Belöning, 

som till exempel godis, har visat sig ge ett ökat deltagande (Polit & Beck, 2010) vilket var 

positivt för denna studie då tidsramen för datainsamlingen var begränsad. 

 

Många deltagare visade stort engagemang och många gav utförliga svar. Deltagarantalet och 

intresset blev högre än förväntat vilket kunde tyda på ett intressant syfte och en bra enkät. En 

del deltagare skrev att de öppna frågorna var svåra att förstå vilket kan förklara det interna 

bortfallet på de två frågorna. Det interna bortfallet kunde även bero på den höga 

arbetsbelastningen som många beskrev vilket kunde göra att tidsbristen begränsade dem att 

svara på alla frågor. Öppna frågor tog längre tid att besvara än de med fasta svarsalternativ.  

 

Reliabiliteten i denna studie ansågs vara hög då frågorna som ställdes i enkäten inte 

uppfattades vara känsliga för deltagarna att svara på. Det kunde även antas att 
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sjuksköterskorna på akutmottagningen tyckte att det var viktigt att ge korrekta svar då 

resultatet skulle kunna förbättra och underlätta deras arbete. För att säkerställa reliabiliteten 

hade studien kunnat genomföras upprepade gånger. Validiteten i denna studie ansågs också 

vara hög då enkäten hade besvarats av den population som tog emot överrapporteringen och 

därmed var de som bäst kunde svara på hur den fungerade och om den kunde förbättras (Polit 

& Beck, 2010). Eftersom enkäten delades ut till hela populationen som studien skulle 

undersöka och svarsfrekvensen blev så pass hög, 55 %, kunde resultatet generaliseras på 

akutmottagningen i Uppsala. För att kunna generalisera resultatet på fler akutmottagningar 

hade det krävts att fler akutmottagningar hade inkluderats i studien.  

 

Det hade varit intressant att även ha inkluderat ambulanssjuksköterskorna i studien och 

undersökt hur de upplever överrapporteringen för att sedan kunna jämföra de båda gruppernas 

åsikter. På grund av tidsbrist var denna inkludering inte möjlig. Detta skulle vara intressant 

för en framtida studie för att få tydligare resultat och förbättringsåtgärder.  

 

Kliniska implikationer  

Förhoppningen med denna studie är att kunna uppmana till förbättring inom de problem- och 

förbättringsområden områden som har uppmärksammats. Ett förbättringsområde är ökad 

användning av verktyget SBAR samt att det bör förtydligas så att all personal vet hur det ska 

användas. En ökad användning av SBAR skulle kunna förbättra överrapporteringen och 

därmed höja patientsäkerheten. Närmre hälften av alla sjuksköterskor upplever att det inte 

eller endast delvis föreligger tydliga riktlinjer kring hur ambulanssjuksköterskan 

överrapporterar patienter. Ett av de stora problemen uppges vara att verksamheterna använder 

olika journalsystem. Skulle verksamheterna använda samma system skulle risken för att viktig 

information går förlorad samt risken för dubbeldokumentation kunna minskas.  

 

Majoriteten uppger att arbetsbelastningen är den faktor som påverkar överrapporteringen 

mest. En hög arbetsbelastning leder till stress vilket gör det svårt att fokusera på rapporten. Ett 

ökat antal sjuksköterskor som tar emot inkommande patienter skulle minska stressen, vilket 

kan vara en lösning på detta problem.  

 

En del tycker att ambulanssjuksköterskorna borde ringa oftare och informera om inkommande 
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patient. Tydligare rutiner för detta skulle kunna ge sjuksköterskorna på akutmottagningen 

möjlighet att förbereda sig. 

 

Slutsats 

Delade meningar finns men majoriteten bland sjuksköterskorna på akutmottagningen på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala uppger att riktlinjerna och rapporteringsverktygen kan 

förbättras och förtydligas vid överrapportering. Många anser att SBAR är ett bra 

rapporteringsverktyg men att användandet bör förbättras. Hög arbetsbelastning och stress har 

en negativ inverkan då det blir svårare att fokusera på överrapporteringen. En bra 

överrapportering är en förutsättning för att uppnå högsta möjliga patientsäkerhet samt ett 

tryggt omhändertagande för patienten.   
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Bilaga 1                            

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

 

 

BAKGRUND 

 

1. Vad är din ålder? 

 20-30 år   

 31-40 år  

 41-50 år  

 51-uppåt   

 

2. Är du man eller kvinna? 

 Man           Kvinna  

 

3. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 under 1 år 

 1-2 år 

 2-5 år 

 Mer än 5 år 

 

4. Vad har du för vidareutbildning? 

 Ingen                               

 Ambulanssjuksköterska  

 Akutsjuksköterska  

 Intensivvårdssjuksköterska 

 Anestesisjuksköterska    

 Annan: ________________                         

 

5. Hur länge har du arbetat inom akutsjukvård? (d.v.s. inom ambulanssjukvård, på 

akutmottagning, på intensivvårdsavdelning eller på anestesiavdelning) 

 mindre än 1 år 

 1-5 år?                      

 5 år eller mer?                 

 

 

ÖVERRAPPORTERING  

 

 

6. Får du tillräckligt med information vid överrapportering från ambulanspersonalen?  

 Ja                                   
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 Nej                              

 Oftast 

 Sällan                                 

Motivera: _____________________________________________________ 

 

7. Upplever du att det föreligger tydliga riktlinjer kring hur ambulanspersonalen 

överrapporterar patienter? 

 Ja                                         

 Nej                             

 Delvis                                  

Motivera: _______________________________________________________ 

 

8. Hur påverkar ambulanspersonalens bedömning ditt fortsatta omhändertagande av 

patienten? 

 Mycket                                 

 Lite                                 

 Inte alls                                

Motivera: _______________________________________________________ 

 

 

9. Anser du att det finns tydliga riktlinjer gällande mottagandet av patienter från ambulansen? 

 Ja 

 Nej  

 Delvis 

Motivera: ____________________________________________________ 

 

10. Vad anser du kan förbättras vid överrapporteringen av patienter från ambulanspersonalen 

för att öka patientsäkerheten? 

Svar: _________________________________________________________ 

 

         _________________________________________________________ 

 

         _________________________________________________________ 

 

11. Vilka faktorer, personliga och arbetsrelaterade, påverkar dig vid mottagandet av patienter 

från ambulanspersonalen? 

Svar: ______________________________________________________ 

 

         ______________________________________________________ 

 

         ______________________________________________________ 

 

12. Tycker du att ambulanspersonalen ringer tillräckligt ofta och informerar om inkommande 

patient?  

 Ja, precis lagom  

 Nej, de borde ringa oftare 

 Nej, de ringer onödigt ofta 
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Kommentarer: _______________________________________________ 

 

13 a. Används SBAR av ambulanspersonalen vid överrapportering? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 

Kommentarer: _______________________________________________ 

 

13 b. - Om ja eller delvis, hur fungerar det? 

 Bra 

 Delvis bra 

 Dåligt 

 

Motivera: ___________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Vårdvetenskap 

 

Härmed tillfrågas du om att delta i en enkätstudie om hur sjuksköterskor på 

akutmottagningen upplever överrapporteringen från ambulanspersonalen vid 

mottagandet av patienter. 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som under vårterminen kommer att skriva vår C- uppsats i 

ämnet "Överrapportering mellan ambulans och akutmottagning utifrån perspektiv från 

sjuksköterskor på akutmottagningen". 

 

Under år 2012 gjordes flera anmälningar till patientsäkerhetsavdelning på grund av bristfällig 

överrapportering. Med anledning av detta önskar vi göra denna enkätundersökning. Våra 

förväntningar handlar främst om att kunna utveckla och/eller ge tips om förbättringar kring 

rutiner vid överlämning av patienter på akutmottagningen som förhoppningsvis kommer 

kunna öka patientsäkerheten och undvika missförstånd. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att ange orsak. Frågorna tar cirka 5-10 minuter att besvara och när Du är klar lägger du 

frågeformuläret i Eva Widéns brevlåda på avdelningen. De svar Du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

 

Har du frågor angående studien är Du välkommen att kontakta oss. 

 

Tack för Din tid! 

Vänliga hälsningar, 
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