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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Människor är idag mer kunniga och medvetna om att de har ett inflytande i 

vården. Faktorer som spelar in för att en patient ska känna sig delaktig är bland annat samtal 

på individnivå och att patienten har känsla av kontroll. För en sjuksköterska som dagligen tar 

hand om akut sjuka personer är kommunikationen något av de viktigaste verktygen, inte minst 

vid överrapporteringen av patienter. Överrapporteringarna mellan den prehospitala personalen 

och personalen på sjukhus är ofta problematiska på grund av tidsbrist, ljud, avbrott samt 

kaotisk arbetsmiljö. Stress är en faktor som problematiserar förloppet, främst för att stress 

hindrar beslutsfattande och inlärning. Syfte Att beskriva hur överrapporteringar av patienter, 

genomförda av ambulanspersonal, ser ut på en akutmottagning med fokus på 

patientdelaktigheten. Metod Observationsstudie, totalt 56 observationer, med kvalitativ ansats 

och deskriptiv design.  Resultat Resultatet delades in i tre kategorier, patientdelaktighet, miljö 

samt deltagare. Patientdelaktigheten var initierad vid smärtanamnes och utrymme gavs inte 

till patientdelaktighet då den stressiga arbetsmiljön inte tillät det. Antalet deltagare i 

överrapporteringen hade ingen påverkan på patientdelaktigheten. Slutsats 

Patientdelaktigheten i överrapporteringen bör förbättras. För att patienterna ska få större 

möjlighet till att vara delaktiga, måste det ges utrymme till detta vilket kräver en arbetsmiljö 

som är gynnsam för alla parter inblandade i situationen. Dagens arbetsmiljö på 

akutmottagningen är inte optimal för överrapportering med hög ljudnivå och många 

människor runtomkring. 

Nyckelord 

Patientdelaktighet, kommunikation, sjuksköterska, överlämning, akutmottagning, 

ambulanssjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background  

Patients of today are more knowledgeable, and aware of the fact, that they do have influence 

in their own healthcare. Two factors that are of importance to make the patient feel involved 

is communication and to have individual conversations, using words that they can understand. 

For a nurse who daily takes care of acutely ill persons, communication is one of the most 

important tools, especially when the patient handover takes place. Handover between the 

prehospital staff and hospital staff is often problematic as a result of lack of time, noise, 

disruptions and a chaotic environment. Stress is a factor that complicates the progress, mostly 

because stress prevents decision making and learning. Aim To describe how the process of 

patient handover, conducted by ambulance personnel, looks like in an emergency department 

with focus on patient participation. Method Observational study using a qualitative approach 

and a descriptive design. Results The results were divided into three categories, patient 

participation, environment and number of people participating in the handover. The stressful 

work environment in the emergency department is the biggest problem to patient’s 

participation. The number of participants had no impact on patient participation. Conclusion 

The environment in the emergencydepartment needs to change to give the patients the 

opportunity of participating in the handover. The environment in the emergency department is 

not fit for patient handover with a high level of noise and a lot of people. 

Keywords 

Patient involvement, communication, nurse, handover, emergency department, ambulance 

healthcare 
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1. BAKGRUND 

1.1 Patientdelaktighet 

Idag är vi som medborgare mer krävande i vår rätt att vara delaktiga. Människor är idag mer 

kunniga och medveten om att de har ett inflytande i vården och för att en patient ska känna sig 

delaktig finns det ett behov av bland annat samtal och känsla av kontroll. Att få komma till 

tals och få berätta om den egna upplevelsen samt att samma språk talas är också något som 

stärker känslan av delaktighet. Med det menar patienterna att det, i vissa fall, är svårt att förstå 

alla medicinska termer och att vårdpersonal gärna ska tala ett enklare språk när de talar med 

patienterna. Känslan av kontroll upplevs när patienten är informerad om vad som sker just nu 

men även vad som kommer att hända, vad som planeras i framtiden (Kiessling & Kjellgren 

2004). Det har visats att när patienterna känner sig delaktiga, har de blivit mer nöjda med 

omvårdnaden samt att det har ökat deras vårdkvalitet (Tobiano et al. 2015). 

 

Tidigare har det funnits rekommendationer att göra patienter delaktiga, det har idag bytts ut 

till att patienterna ska göras delaktiga i sin vård. Delaktighet beskrivs av patienterna vara när 

någon lyssnar på patienterna och när de ses som en del av teamet istället för att ses som ett 

symtom (Michailakis & Werner 2010). År 2014 kom en ny lag som innebär att patienter ska 

göras delaktig vid varje vårdtillfälle (Patientlag 2014:821). Delaktighet definieras som att ha 

del i något, att vara inblandad (Den svenska akademins ordlistas [SAOL], 2006). Det beskrivs 

även som aktiv medverkan med tonvikt på att det ska finnas en känsla av att ha medinflytande 

(Nationalencyklopedin [NE], 2016). Då patienten oftast är beroende av andras kompetens i 

samband med sjukvård är det viktigt att hen får möjligheten att vara delaktig men även att det 

ges möjlighet att få individanpassad information så patienten i fråga förstår sin sjukdom, 

situation och om diagnos, prognos och olika behandlingsalternativ (Kiessling & Kjellgren 

2004; Socialstyrelsen 2015).   

 

Sjuksköterskorna fungerar som en länk till övrig personal och kan uppmuntra till delaktighet. 

För att patientdelaktigheten ska vara optimal krävs en bra kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient.  En bra kommunikation ger även en ökad patientsäkerhet och 

vårdförloppet upplevs som bättre för patienten (Tobiano et al. 2015). 

Det är inte alltid lätt för sjuksköterskan att kunna fungera som en länk mellan övrig personal 

och göra patienten delaktig då det finns vissa saker som hindrar detta. Dels är det 

sjuksköterskans egen attityd gentemot patienten. En del patienter har personlighetstyper som 
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gör det svårare att göra hen delaktiga än andra (Tobiano et al. 2015). Det är även en fråga om 

att sjuksköterskan känner ett behov av att övervaka patienten medan hen gör sina val, då som 

en säkerhetsåtgärd så att inte patientsäkerheten hotas. Vanligast är ändå att sjuksköterskan 

anser patienten vara kapabel till att ta egna beslut och att detta främjas (Tobiano et al. 2015). 

 

När en person hamnar i den situationen där hen blir en patient, är det ofta något som har hänt 

som individen varken känner sig säker på eller har kontroll över. I dessa situationer är 

patienten i en utlämnad situation som kräver ett gott bemötande från vårdande personal. Vid 

ambulansuppdrag som kräver mer avancerad vård, såsom vid olyckor, är det visat att patienter 

erhåller psykiska skador när hen inte upplever sig sedd eller hörd. Det är därför viktigt att 

komma ihåg att ambulansuppdraget inte enbart handlar om livsuppehållande åtgärder, utan 

även om att lyssna och bekräfta personen som är i behov av hjälp (Elmqvist et al. 2008). 

Det psykiska lidandet kan alltså åtgärdas med hjälp av känslan av delaktighet, löpande 

information samt upplevelsen att ha blivit sedd och hörd (Body et al., 2015; Frank et al., 

2010).  

 

För att hjälpa personal inom sjukvården med att göra patienten mer delaktiga, har en handbok 

tagits fram av Socialstyrelsen som ska fungerar som ett stöd för personalen i det dagliga 

arbetet med patienter. Den beskriver hur personal ska hantera olika situationer när det gäller 

frågor om patientdelaktighet. Den beskriver också vad lagen säger i olika situationer, vilka 

olika alternativ som finns för att främja patientdelaktigheten, vad som är viktigt att tänka på i 

arbetet och vem som bär ansvar över olika delar av vårdkedjan (Socialstyrelsen 2015).  

Inom hälso- och sjukvården är det mötet mellan patient och vårdare som initierar själva 

omvårdnaden. Vårdbehov identifieras och det fattas beslut om behandling och rehabilitering 

efter en diagnos fastställts. För att främja patientdelaktigheten kan det behövas interna 

utbildningar för personalen men att det krävs ytterligare forskning för att utöka kunskapen om 

patientdelaktigheten (Vaismoradi et al. 2014). 

 

1.2 Kommunikation och överrapportering av patienter 

För en sjuksköterska som dagligen tar hand om akut sjuka personer är kommunikationen ett 

av det viktigaste verktyget, inte minst vid överrapporteringen av patienter. Där är det av 

yttersta vikt att kommunikationen fungerar för att inte riskera patientsäkerheten. Vid 

överrapportering av patienter är det lätt att viktig information missas, på grund av stress och 

bullrig arbetsmiljö, vilket utsätter patienter för en onödig risk och minskad vårdkvalitet (Braaf 
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et al. 2015; Eberhardt 2014;Wood et al. 2015). Majoriteten av alla vårdrelaterade skador som 

sker, sker bland annat på grund av ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal (Wallin & 

Thor 2008; Sveriges kommuner och landsting [SKL] 2015). Även inom ambulanssjukvården, 

som sedan 1978 har utövats av sjukvårdsutbildad personal, sker överrapportering dagligen. 

Överrapporteringen sker oftast till personal på akutmottagningar men även till bland annat 

vårdcentraler, husläkare eller till annan sjukvårdspersonal. I dagens läge består 

ambulanspersonal av minst en sjuksköterska i varje bil, en del med specialistinriktning mot 

ambulanssjukvård. Båda personer i besättningen ska klara av att hantera en överrapportering 

av patient till akutmottagningen (Malmquist & Gustafsson 2016).  

 

Överrapporteringarna mellan den prehospitala personalen och personalen på sjukhus är ofta 

problematiska på grund av tidsbrist, ljud, avbrytningar samt kaotisk arbetsmiljö. Stress är en 

faktor som problematiserar förloppet, främst för att stress hindrar beslutsfattning och 

inlärning. (Wood et al. 2015;Cornell et al. 2014;LeBlanc 2009). Även då arbetsmiljön på 

akutmottagningar ser ut som den gör, är det viktigt att den berörda personalen ägnar sin fulla 

uppmärksamhet åt själva överrapporteringen så att risken för missförstånd minimeras, 

patientsäkerheten gynnas och för att inte viktig information ska missas (Wallin & Thor 2008). 

 

En fungerande kommunikation i komplexa arbetsmiljöer gör situationen hanterbar. För att få 

en fungerande kommunikation mellan vårdpersonal är det rekommenderat att ha ett 

hjälpmedel vid överrapporteringar (SKL 2015). Den modell som SKL förespråkar är SBAR 

och står för Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendationer (SKL 2015). SBAR har 

introducerats på flera ställen i Sverige, däribland Landstinget i Uppsala län. Även i andra 

länder används detta sedan kommunikationsbrister identifierats i samband med bland annat 

överrapporteringar av patienter (Eberhardt 2014). SBAR är en av flera modeller som på ett 

strukturerat sätt hjälper till med kommunikation. Från början är det en modell som på 90-talet 

utformades för den amerikanska marinkåren som ett sätt att förtydliga kommunikationen och 

som 2010 gjordes om för att passa sjukvården. SBAR är utformad för både akuta och icke 

akuta situationer och används för att akutmottagningens personal, och även personal på övriga 

avdelningar inom sjukhuset, snabbt ska få en blick i vad som har hänt och patientens tillstånd. 

Med en strukturerad överrapportering ska även risken för missförstånd minskas och 

patientsäkerheten gynnas (Haddleton 2015). 
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1.3 Prehospital arbetsmiljö  

På en akutmottagning är det oftast hög ljudnivå då det är mycket folk i rörelse med både 

personal, patienter och anhöriga som går runt i korridorerna. Det optimala är när patienter 

befinner sig på befintliga sängplatser men då det ofta är högt intag av patienter befinner sig 

ofta patienter där det inte är lämpat för sjukvård, till exempel korridorer. Akutmottagningar är 

också generellt byggda för att underlätta att kunna ha koll på så många patienter som möjligt, 

hela tiden, vilket leder till att det är många öppna ytor med eller utan skynken som kan dras 

för. Då det inte är vanligt att patienter ligger i enskilda rum, blir det även problematiskt med 

utrymme då patienten har anhöriga där. Det är också en fråga om sekretess då fler hör 

information angående patienten än de som är direkt knutna till hen (Calleja & Forrest 2011).   

 

I sin yrkesroll blir en sjuksköterska ofta avbruten och erhåller fler uppgifter allteftersom 

dagen pågår. Det är ofta ett måste att göra flera saker samtidigt, vilket leder till ökad stress 

(Cornell et al. 2014). Stress, och känslan av stress är något som varje individ uppfattar olika. 

En situation, uppgift eller ordination som uppfattas stressigt för en person, kan mycket väl 

uppfattas som lugn för en annan (LeBlanc et al. 2005). Sjuksköterskor på en akutmottagning 

arbetar med en hög belastning av stress. Stressen som upplevs vara på en akutmottagning 

skiljer sig från stressen som upplevs på andra avdelningar. Den stress som upplevs på en 

akutmottagning är inte heller lik den prehospitala stressen ute i ambulanssjukvården.  

På en akutmottagning innefattar stressen ett stort antal patienter och snabba beslut till följd av 

snabba förändringar i både tillstånd och antal patienter (LeBlanc et al. 2005). 

 

Sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården är ofta utsatta för en mental stress att 

undersöka patienter och fatta snabba och korrekta beslut. Ambulanssjuksköterskor rapporterar 

ökad känsla av ångest under stressade situationer än vid lugna situationer. En rutinerad 

ambulanssjuksköterska presterar bättre under stressade situationer än en ny sjuksköterska men 

träning och simuleringar kan inte förbereda ambulanssjuksköterskan fullt ut för kommande 

stressmoment, då detta måste upplevas på riktigt (LeBlanc et al. 2005). . Sjuksköterskor som 

arbetar under hög stress löper högre risk att utveckla psykiska besvär på grund av just 

arbetsrelaterad stress (Gholamzadeh et al.2011; LeBlanc et al. 2005). 
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1.4 Patientdelaktighet i överrapportering 

I varje ambulansuppdrag där ambulanssjuksköterskan vårdar en vaken patient är 

patientdelaktigheten av vikt för att bästa vård ska kunna ges. Detta för att anamnes ska kunna 

tas och adekvat behandling initieras. Detta är också till hjälp vid den kommande 

överrapporteringen (Suserud & Svensson 2009). För att patienten ska ges möjlighet till att 

känna sig delaktig vid överrapportering, är det att föredra att göra överrapporteringen bredvid 

patientens säng eller bredvid patienten, så kallad bedside-rapportering. Detta kan göras både 

inom akutsjukvården och på avdelningar (Kerr et al. 2013; Lu B et al. 2013). SBAR kan 

användas för att förklara vårdförloppet för patienten men det finns ingen punkt för patienten 

att själv få påtala besvär eller hur denne upplever situationen, det är upp till personalen att 

lämna detta utrymme ifall detta skulle behövas och anses viktig (Sveriges kommuner och 

landsting ([SKL], 2015). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart är den fysiska smärtupplevelsen som bidrar 

till lidande, utan även psykiska faktorer spelar in (Body et al. 2015). Genom att patienterna får 

en chans att vara delaktiga och påpeka saker de besväras av eller har funderingar över, har de 

möjlighet att få uppleva en känsla av kontroll. Sjuksköterskan får på så vis även en chans till 

att uppmana patienten till egenvård (Kerr et al. 2013). Även då patienterna inte upplever det 

som obehagligt eller integritetskränkande att rapportering sker i närheten av andra patienter, 

är det att föredra att inte lämna ut känslig information såsom blodsmitta, religion eller någon 

annan information som kan ses som känslig. Patienterna känner sig även illa till mods om 

dåliga besked ges till en patient i närheten så att de hör. Trots att de inte har något emot att 

överrapportering sker så att andra hör om de själva, så vill de helst inte höra rapporten om 

andra patienter (Kerr et al. 2013; Lu B et al. 2013). Även sjuksköterskor på akutmottagningen 

håller med om att ha överrapportering bredvid patienten är det bättre alternativet då 

patienterna själva kan påpeka om det är något som missats eller att de själva kan beskriva 

upplevelserna av det som de sökt för (Kerr et al. 2014).  

 

Patientdelaktigheten leder även till att fler kan vara delaktiga i beslut som kretsar runt 

vårdalternativ och beslut gällande fortsatt vård. För att detta ska vara möjligt, krävs det att 

sjuksköterskan gör en bedömning av patienten som person. Det är viktigt att se till så 

patienten är fullt insatt i sin situation och vad hen har för möjligheter (Vaismoradi et al. 

2014). 

 



6 

 

1.5 Teoretisk ram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori handlar om mellanmänskliga interaktioner, vilket menas 

att möta en annan människa och att i det mötet utveckla empati och sympati för den andre 

genom att interagera med personen i fråga. Hon menade att för att vi ska förstå vad 

omvårdnad är och vad omvårdnad bör vara, så måste kunskap och förståelse finnas om vad 

det är som händer i ett möte mellan patient och sjuksköterska. Sjukvårdspersonal måste också 

förstå vad detta möte har för konsekvenser för den enskilde individen (Kirkevold 2000).  När 

en människa drabbas av sjukdom eller annat lidande så är det ett hot mot den enskilde 

individen. Det är därför viktigt att patienten i fråga får beskriva sin egen upplevelse då det inte 

går att veta hur en person upplever en situation utan att först fråga och prata med personen i 

fråga. I anamnestagning av en vaken patient ges utrymme för att patienten själv får ge uttryck 

för eventuella besvär och den egna upplevelsen av det som gjorde att hen sökte sjukvård från 

första början (Suserud & Svensson 2009).  När patienten får komma till tals, görs denne 

delaktig vilket lindrar patientens lidande (Tobiano et al. 2015). I det initiala mötet är patienten 

talare och ambulanssjuksköterskan lyssnare, efter anamnestagning skiftar dessa roller och 

patienten får istället lyssna på vad ambulanssjuksköterskan rekommenderar och vad som 

kommer att hända innan ankomst till sjukhuset. Väl på sjukhuset skiftar rollerna till att 

ambulanssjuksköterskan är talare och sjuksköterskan på akutmottagningen är lyssnare. 

Patienten hamnar här i ett läge där hen måste bli insläppt i kommunikationen och göras 

delaktig för att kunna berätta om sina besvär.  

 

Travelbee menar att bästa möjliga omvårdnad först uppnås när en förståelse finns för att alla 

individer är unika och alla situationer måste anpassas till vad som är bäst för just den person 

du har framför dig individen (Kirkevold 2000).  Målet för all omvårdnad ska vara att hjälpa en 

patient, familj och samhälle att hantera dess upplevelse av sjukdom och lidande samt finna en 

mening med dessa upplevelser. Det slutgiltiga målet med detta är att inge närvaron av hopp 

(Alligood 2014).  

 

1.6 Problemformulering 

Sedan 2014 finns det lagstadgat att patienter ska göras delaktig i vården så länge det av 

särskilda skäl inte är ogenomförbart. Innan lagen trädde i kraft så har det funnits 

rekommendationer om patientdelaktighet. I vårdkedjan görs dagligen förbättringsarbeten för 

att få patienten så delaktig som möjligt i alla beslut. Känslan av kontroll upplevs när patienten 

är informerad om vad som sker just nu men även vad som kommer att hända, vad som 
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planeras i framtiden. Patientdelaktighet är ett aktuellt ämne som ännu är outforskat inom sina 

områden varför det är av vikt att genomföra ytterligare studier inom ämnet.  

 

1.7 Syfte 

Att beskriva hur överrapporteringar av patienter, genomförda av ambulanspersonal, ser ut på 

en akutmottagning med fokus på patientdelaktigheten.  

1.7.1 Frågeställningar 

1. I vilken arbetsmiljö sker överrapporteringarna?  

2. Finns utrymme till patientdelaktighet?  

3. Hur många är inblandade i överrapporteringen?  

2. METOD 

2.1 Design 

Observationsstudie med kvalitativ ansats och deskriptiv design (Polit & Beck 2010). 

 

2.2 Urval 

Deltagare till studien valdes ut genom konsekutivt urval (Polit & Beck 2010), då de valdes ut 

genom att ambulanserna anlände till sjukhuset under en viss tid på dygnet samt uppfyllde 

inklusionskriterierna. De överrapporteringar som inkluderades var överrapporteringar av de 

patienter som anlände till akutmottagningen via ambulans. Exklusionskriterierna var 

överrapporteringar av inlarmade patienter, patienter som inkom med ambulans från annat 

landsting samt patienter som inte talar svenska.  

 

Totalt 56 överrapporteringar av patienter till medicin-, kirurg- och ortopedklinik ingick i 

studien. Antalet överrapporteringar valdes för att observera så många olika sjuksköterskor och 

ambulanssjuksköterskor samt ambulanssjukvårdare som möjligt för att skapa möjlighet att se 

ett mönster som var oberoende av vilken deltagare som deltog i överrapporteringen.  

 

2.3 Rutiner för överrapportering från ambulans till akutmottagning 

Universitetssjukhuset där studien genomfördes har en egen rutin för patienter som inkommer 

med ambulans. När ambulansen anländer med patienten till sänghallen tar 

ambulanspersonalen kontakt med den klinik de anser att patienten hör till. Genom en 

larmknapp tillkallar de personal antingen från medicin-, kirurg- eller ortopedkliniken. De 

inväntar sedan en sjuksköterska som ska ta emot överrapporteringen av patienten. När en 
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patient transporteras in till sjukhuset kan hen vårdas av antingen en sjuksköterska eller 

ambulanssjukvårdare. Det är den personen som suttit bak och vårdat patienten in till sjukhuset 

som rapporterar över patienten till sjuksköterskan på akutmottagningen.  

Den sjuksköterskan tar sedan över patientansvaret innan ambulanspersonalen går ut till ett 

separat rum och skriver journal, därefter lämnas papperskopia av journalen antingen till 

ansvarig sjuksköterska på akutmottagning eller i ett fack för journaler hos sekreteraren. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Observationsstudie med semistrukturerade observationer (Olsson & Sörensen 2011). 

Observationerna genomfördes med hjälp av en observationsmall som utvecklades av studiens 

författare för att passa in på vad som skulle studeras och är baserad på det som forskning 

(Wallin & Thor 2008; ICN 2014; Socialstyrelsen 2015) nämner som viktigt vid 

patientdelaktighet och arbetsmiljö i samband med överrapportering. 

  

Observationsmallen var upplagd schematiskt med kolumner som innehöll det som skulle 

observeras. Rubriker i mallen var miljö, antal människor i hallen samt delaktighet.  

En fältstudie gjordes för att testa observationsmallen. Initialt menades rubriken ”antal 

människor” även visa vilken befattning personerna i överrapporteringen hade. Detta ströks 

efter testet av observationsmallen, då detta inte ansågs vara viktigt för studiens syfte. Mallen  

ansågs vara riktig för att få fram ett resultat utifrån studiens syfte. Då observationsmallen var 

semistrukturerad, lämnades det plats för egna anteckningar. I kolumnerna skrevs vad som 

upplevdes hända i varje situation, om patienten upplevdes vara delaktig på något vis, en 

beskrivning om hur arbetsmiljön såg ut samt hur många det var som var med vid 

överlämningen. 

 

Observationerna pågick under utvalda veckodagar mellan måndag till söndag och pågick på 

akutmottagningen mellan fem och åtta timmar per observationspass. Något observationspass 

var dock kortare på runt tre timmar. Under observationerna var det en person som nekade att 

delta i studien vilket blev denna studies bortfall.  

 

2.5 Tillvägagångssätt  

Ett informationsbrev skickades ut till ambulanspersonal samt personal på akutmottagningen i 

syfte att de informerades om vad observationsstudien kommer att handla om, såsom studiens 
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upplägg, samt att de kunde avböja att delta i samband med varje observation. I början av 

observationspassen sattes lappar upp i ingången till sänghallen om att studien pågick och de 

berörda parterna tillfrågades om godkännande att de observerades innan överrapporteringen 

började. Detta för att deltagandet var frivilligt och att så många som möjligt skulle vara varse 

om att det pågick en studie.  

 

Då författaren inte var delaktig i vården eller skulle påverka situationerna var hon privatklädd 

med namnskylt. På så vis var det även lättare för personal att urskilja vem det var som 

genomförde studien och vem de skulle vända sig till vid frågor eller önskan om att inte delta. 

Observationerna genomfördes med hjälp av observationsmallen i akutmottagningens sänghall 

på utvalda tider mellan 10-19 för att få variation på överrapporteringarna och arbetsmiljön. 

  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är något som ska göras inför varje vetenskapligt arbete. Detta för att 

undvika att människor såras eller utnyttjas i samband med forskningen (Henricsson 2014). 

Forskaren har även ett eget etiskt ansvar för att forskningen är moraliskt acceptabel, 

forskningen ska vara till nytta och tjäna mänskligheten (CODEX 2015).  

Inför detta arbete har överväganden gjorts utifrån personuppgiftslagen (1998:204) som 

beskriver hur personuppgifter ska hanteras. Detta för att det är individer observerats och att 

det då alltid blir känsligt gällande personuppgifter.  

 

Då denna studies deltagare var anonyma med minimal risk för personlig igenkänning togs det 

hänsyn till lagen. Det krävdes inget tillstånd från etikprövningsnämnden då detta är ett 

examensarbete som inte innefattar några personuppgifter eller sjukdomstillstånd hos enskilda 

individer, dock fanns tillstånd från verksamhetschefen för ambulansen samt 

akutmottagningen. Inför varje observation tillfrågades berörda parter om tillstånd att 

observera situationen, detta för att minimera risken för att någon part skulle känna någon form 

av obehag under rapporteringen.  

 

2.7 Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet analyserades med en latent kvalitativ innehållsanalys med deduktiv 

ansats. En latent innehållsanalys valdes då materialet bestod av observerade situationer som 

tolkats av observatören. Anteckningarna tolkades för att få ett samband mellan olika 
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händelser. I en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att tolka texter istället för att 

kvantifiera data som det görs i kvantitativa studier. En kvalitativ innehållsanalys med en 

deduktiv ansats innebär att studien genomförs med en förtryckt mall och med stöd från en 

teori eller modell. Denna studie utformades efter Travelbees omvårdnadsteori om delaktighet 

samt det litteratur uppger som viktiga aspekter i överrapportering såsom miljö och deltagare. I 

en sådan analys beskrivs skillnader och likheter i ett innehåll. Detta för att skapa ett mönster 

och kunna tolka en text på olika nivåer. I en kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att veta att 

en text inte är utan sitt sammanhang och att du alltså inte kan ta ut delar ur texten hur som 

helst utan att tappa innebörden (Malterud 2012; Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 

 

Efter varje observation gjordes en analys av vad som hänt och vad som skrivits i mallen. Det 

som eventuellt inte hunnits anteckna, då rapporterna ibland var väldigt snabba, fortsatte att 

fyllas i efter observationens slut. Den första analysen gjordes för att få en förståelse av hur 

just den överrapporteringen utspelade sig. Därefter lades det insamlade materialet åt sidan för 

att efter observationspasset gå igenom alla observationer som gjorts under det passet. 

Analysen av texten påbörjades således efter varje avslutat observationspass.  

Texten som antecknats kondenserades så att meningsbärande enheter kunde identifieras och 

delas in i underkategorier utifrån denna studies syfte och frågeställningar. Huvudkategorierna 

var Miljö, Antal deltagare och Patientdelaktighet. Studiens tema var överrapportering. Se 

tabell I nedan. Under Patientdelaktighet fanns tre underkategorier identifierade innan studiens 

början vilka var ingen delaktighet, indirekt delaktighet och direkt delaktighet. Slutligen kunde 

två underkategorier identifieras under miljö. Under huvudkategorin deltagare kunde ingen 

underkategori urskiljas. 
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Tabell I: Exempel på innehållsanalysen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning Meningsbärande 

enhet 

Underkategori Huvudkategori Tema 

Finns utrymme till 

patientdelaktighet? 

Rapporten sker 

några steg ifrån 

patienten. Ingen 

tittar mot 

patienten under 

rapporteringen 

Ingen 

delaktighet 

Patientdelaktighet Överrapportering 

I vilken miljö sker 

överrapporteringen?  

Många 

människor i 

sänghallen, hög 

ljudnivå. Full 

rörelse i 

korridoren, 

ringklockor 

ljuder. 

Stressig 

arbetsmiljö 

Arbetsmiljö i 

samband med 

överrapportering 

Överrapportering 
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3. RESULTAT 

Resultatet presenteras först i en överskådlig figur och en beskrivning av hur arbetsmiljön 

spelar in i patientdelaktigheten. Se figur I. 

 

 

Figur I: Överskådlig blick av resultatet 

 

3.1 Patientdelaktighet 

Patientdelaktigheten delades in i tre olika underkategorier direkt-, indirekt- och ingen 

delaktighet. Det var vanligast att det inte fanns någon patientdelaktighet. Samband fanns 

mellan hur arbetsmiljön såg ut under överrapporteringen då patientdelaktighet initierades till 

högre grad vid de tillfällen då stressnivån var lägre än vid det tillfällen då den var högre. Detta 

ledde till att patienten var mindre delaktig vid stressig arbetsmiljö än vid mindre stressig 

arbetsmiljö. Över lag visade patienterna inte något missnöje över att inte vara direkt delaktig i 

överrapporteringen, dock var det en patient som verbalt uttryckte sitt missnöje över att 

uteslutas från diskussionen kring patienten.  

 

Överrapportering

Patientdelaktighet

Direkt delaktighet

Indirekt 
delaktighet

Ingen delaktighet

Deltagare Max tre deltagare

Arbetsmiljö

Stress
Lägre initiering av 
patientdelaktighet

Mindre stress
Högre initiering av 
patientdelaktighet
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3.1.1 Direkt delaktighet 

Direkt patientdelaktighet var initierad med hjälp av att frågor ställdes direkt till patienten i 

samband med överrapporteringen. Dessa frågeställningar gav patienten möjlighet att svara 

och beskriva besvär utifrån hens egen upplevelse. Det var just vid smärtanamnes och vid 

beskrivning av besvär som direkt patientdelaktighet initierades. Det handlade då om hur 

patienten beskrivit besvären för ambulanspersonalen vid det initiala mötet och hur besvären 

kändes vid överrapporteringen.  

 

3.1.2 Indirekt delaktighet 

Den vanligaste typen av indirekt delaktighet var att ögonkontakt togs med patienten under 

rapport, men rapporten fortsatte att ges i form av ”hon upplever”, eller ”han berättade för 

mig”. Ingen direkt fråga ställdes till patienten men ögonkontakt togs och patienten kunde jaka 

eller neka till sagd information under tiden som rapporten gavs. Även de tillfällen då patienten 

inte tillfrågades eller ögonkontakt söktes, kunde patienten ibland jaka till sagd rapport eller 

börja beskriva själv. I dessa fall pausades antingen rapporteringen för att lyssna, varpå 

patienten blev direkt delaktig. Gjordes inte patienten delaktig så fortsatte personalen att 

rapportera men såg på patienten samtidigt.  

 

3.1.3 Ingen delaktighet 

Den vanligaste orsaken till att det inte fanns någon patientdelaktighet var att patienten var 

upptagen med att prata med annan personal, att undersökning påbörjades under 

rapporteringen eller att patienten flyttades från ambulansbåren till akutbritsen. Patienten var 

heller inte närvarande under alla överrapporteringar. Detta för att patienten var på toaletten 

eller att personalen rapporterade i ett annat rum än sänghallen. Överrapporteringen av 

patienten skedde över huvudet på patienten. Detta genom att ingen ögonkontakt eller 

bekräftelse av sagd information togs.  

 

3.2 Deltagare 

Överrapporteringen av patienter skedde mellan två parter, sjuksköterskan på 

akutmottagningen samt den vårdande personalen från ambulansen. I vissa fall var andra 

personer också närvarande, både sjuksköterskestudenter och anhöriga. Dessa var dock utanför 

själva överrapporteringarna och observerade mest överrapporteringen eller pratade med 

patienten när sjuksköterskorna var vänd bort från patienten. Den anhöriga kunde även, när 
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behovet fanns, göras delaktig i överrapporteringen. Även kollegan i ambulansen kunde 

komplettera med uppgifter som missats eller upprepa uppgifter som ansågs vara av vikt för 

vidare vård. Det var varken mer eller mindre initiering av patientdelaktighet beroende på hur 

många som deltog i överrapporteringen. 

Antalet deltagare översteg aldrig 3 personer. När överrapporteringarna skedde, skedde de utan 

avbrott från omgivningen. Det var ingen utomstående som pratade med någon part under 

själva överrapporteringen och inga andra uppgifter tilldelades sjuksköterskan på 

akutmottagningen.  

 

3.3 Arbetsmiljö i samband med överrapportering 

Arbetsmiljön på akutmottagningen var aldrig helt utan olika stressmoment med låg ljudnivå 

och lite rörelse. Mycket rörelse runt omkring överrapporteringarna, många medpatienter och 

mycket ljud från omgivningen identifierades som ett stressmoment för personalen. Den 

stressiga arbetsmiljön kunde befinna sig utanför sänghallen men även inne i sänghallen, se 

figur II. Arbetsmiljön utgjorde en stor faktor i hur delaktig patienten var i själva 

överrapporteringen då en mindre stressig arbetsmiljö ledde till ökad patientdelaktighet.  

 

 

Figur II: Arbetsmiljö på akutmottagningen 

 

Arbetsmiljö

Stress

I sänghall

Mycket rörelse
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Tom sänghall

Många patienter i 
sänghall
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Lägre ljudnivå
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3.3.1 Stress 

Den stressiga arbetsmiljön lokaliserades på olika ställen på akutmottagningen. Beroende på 

vart det var mest rörelse eller högst ljudnivå kunde det tillexempel vara forcerade 

överrapporteringar på grund av stress, trots att det inte befann sig ett stort antal personer i 

sänghallen. 

Sänghallen på akutmottagningen fungerade både som sängförråd och ankomsthall för 

patienter som inkom med ambulans. Det fungerade också som triageringsrum vilket innebär 

att personer som självständigt tagit sig till akutmottagningen, blir undersökt av en 

undersköterska och prioriteras utifrån vitalparametrar. I sänghallen var stressen högre då det 

befann sig många människor där samtidigt. Då det kunde ske triagering av patienter som 

inkommit via kassan, samtidigt som ambulanser inkom med patienter, blev det mycket rörelse 

och hög ljudnivå. Det var inte vanligt att sänghallen var helt tom på personer.  

 

Den stressiga arbetsmiljön utanför sänghallen utgjordes till större del av mycket rörelse och 

stort antal patienter på mottagningen. Även vid de få tillfällen som sänghallen var tom på 

patienter, var ändå överrapporteringen forcerad och stressad ifall sjuksköterskan från 

akutmottagningen hade ansvaret för många patienter på den klinik hen blivit tilldelad det 

passet. Detta påtalades ofta från sjuksköterskan på akutmottagningen, som en ursäkt för att 

ambulanspersonalen fått vänta en stund på att få ge överrapporteringen. Vid de tillfällen då 

stressen var utanför sänghallen, var överrapporteringen mer ett avbrott i arbetet med de 

befintliga patienterna på akutmottagningen än ett mottagande av en ny patient.  

 

3.3.2 Mindre stress 

Arbetsmiljön var aldrig helt utan stressmoment utan några störande faktorer såsom 

larmklockor och telefoner. Det var dock mindre stressigt vid de få tillfällen som sänghallen 

var tom på patienter eller när det var få patienter ute på mottagningen. Oftast var detta fallet 

på förmiddagarna.  

 

Vid de tillfällen då det inte fanns några patienter i sänghallen, utöver den patient som 

inkommit med ambulans, kunde överrapporteringarna vara mindre forcerade men då var det 

även mindre stressigt i korridoren utanför sänghallen. Det kunde också vara mindre forcerat 

vid de tillfällen då det var många patienter ute på mottagningen men att ljudnivån ändå vad 

tystare och det var lugnare i korridorerna. Likaså om det var många patienter i sänghallen men 

lugnt utanför.  
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4. DISKUSSION 

Syftet med studien var att studera hur överrapporteringar av patienter, genomförda av 

ambulanspersonal, såg ut på en akutmottagning med fokus på patientdelaktighet. Till hjälp 

valdes tre frågeställningar att jobba efter så resultatet speglade syftet. Som metod valdes 

kvalitativ observationsstudie med deskriptiv design  för att beskriva hur situationen såg ut. 

Antalet observationer var 56 för att få en bredd på deltagarna i studien så det inte var en och 

samma sjuksköterska som studerades. 

  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Huvudresultat 

Det fanns olika delar av patientdelaktighet i överrapporteringar, ju lägre stressnivå desto mer 

möjlighet gavs till patienten att vara direkt delaktig i samband med överrapporteringen. 

Tidigare studier visar på vikten av en lugn arbetsmiljö vid överrapporteringar, trots detta var 

det sällan låg ljudnivå och få människor i sänghallen där överrapporteringen skedde. 

Överrapporteringarna av patienter på universitetssjukhuset där studien ägde rum var ofta 

forcerade och stressade. Akutmottagningens personal hade inte möjlighet att fullt ut ta till sig 

den information som ambulanspersonalen lämnade då de hade hand om andra patienter 

samtidigt. Då det var stressigt på akutmottagningen fick ambulanspersonalen ofta vänta en 

stund på att någon kom för att ta emot patienten. Även om det var en stressig arbetsmiljö, gav 

ofta sjuksköterskan på akutmottagningen sin fulla uppmärksamhet till ambulanspersonalen 

under överrapporteringen. Överrapporteringarna skedde mellan två personer om inte behov 

fanns från en annan part att tillägga något. Denna studie kan komma att vara viktig i det 

fortsatta arbetet med att göra patienten mer delaktig i sin vård. Då patientdelaktigheten är så 

pass viktig är det av vikt att fler studier genomförs för att i slutändan ge en så bra vård som 

möjligt.  

 

4.1.2 Patientdelaktighet 

Vid studiens början fanns en förförståelse över hur patientdelaktigheten kunde se ut, då 

författaren själv rapporterat över patienter till akutmottagningar. I en förförståelse fanns en 

tanke att patienterna nog inte är så delaktiga som vårdpersonalen tror. Detta visade sig 

stämma till viss del. Det var fler patienter som var indirekt delaktiga än vad som trotts och 

likadant att patienterna inte uttryckte något missnöje över att inte vara delaktiga var något 

nytt. Enlig autonomiprincipen har alla rätt till att vara delaktig i beslut och har en rättighet att 
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bli informerad om sjukdomstillstånd och behandlingsalternativ. Detta uppfylls inte om 

patienten inte görs delaktig. Det är ännu svårare att följa om överrapporteringen inte sker vid 

patientens säng. Då studiens resultat visar på en låg patientdelaktighet vid överrapporteringen 

finns det förbättringsområden. En överrapportering kanske alltid ska ske i anslutning till 

patientens säng, oavsett vilken information som ska ges. I vissa fall kanske det är något som 

ambulanspersonalen har reagerat på men som inte är i direkt anslutning till patientens 

vårdsituation, till exempel misär i hem. Är det etiskt riktigt att ta hela rapporten en bit ifrån 

patienten enbart för något som inte rör själva vårdsituationen? Om ambulansjournalen läses 

av sjukhuspersonalen är detta något som kanske kan föras in i journalen istället som ett 

observandum.  

Då det endast var en patient som uttryckte någon form av missnöje över att inte vara direkt 

delaktig i samtalet, kanske det räcker att göra patienten indirekt delaktig genom att just 

genomföra överrapporteringen så patienten hör vad som sägs. Det kan vara så att patienterna 

känner sig delaktiga trots att de inte blir tilltalade verbalt. Vid några av de tillfällen där 

patienten inte var delaktig, kunde hen ändå ligga på bristen och nicka till sagd information, 

vilket tyder på att de känner sig delaktiga i samtalet.  

 

Just överrapportering med fokus på patientdelaktigheten,  är en del i vårdkedjan som idag inte 

är så utforskat. Utifrån denna studies resultat, är det svårt att säga om patienten bör vara 

delaktig i just denna del. Travelbees omvårdnadsteori berättar om vikten av mellanmänskliga 

interaktioner och kommunikation som leder till att patienten erhåller en känsla av att vara 

delaktig (McKenna et al. 2014) men vidare forskning behövs för att undersöka patienternas 

upplevelse av överrapporteringen. Under studiens gång observerades inget konkret behov från 

patienterna att vara direkt delaktiga.  

Tidigare forskning (Kiessling & Kjellgren 2004; Michailakis & Werner 2010) visar på att 

samhället har en högre grad av medvetenhet om vår rätt att vara delaktiga i vården och att det 

finns ett behov av kontroll hos patienterna. Känslan av kontroll erhålls med hjälp av samtal på 

patientens nivå och att någon sjukvårdspersonal lyssnar till deras besvär. I en jämförelse med 

vad litteraturen säger om vikten av patientdelaktighet och vad som denna studie kom fram till 

angående att patienten oftast inte är delaktiga i överrapporteringen så finns det saker att 

förbättra. När överrapportering sker så patienten hör det, uppfylls det som Kiessling & 

Kjellgren (2004) skriver om patienternas behov av andras kompetens genom att patienten då 

får höra att ambulanspersonalen lyssnat till patientens problem och tagit detta på allvar. 
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4.1.3 Deltagare 

Travelbee påtalar att kommunikationen består av en talare och en lyssnare (McKenna et al. 

2014), vilket överrapporteringarna gör. I den meningen är inte patienten med på just 

överrapporteringen och har ingen plats till det heller. Det är inte sagt att kommunikationen 

inte kan växla mellan personer under ett samtal, vilket det ofta gör till exempel mellan 

sjuksköterska – sjuksköterska till sjuksköterska - anhörig under ett samtal. Under just 

överrapporteringen kan det vara av vikt att försöka bibehålla att samtalet sker mellan två 

personer för att minimera risk att information missas. Efter överrapporteringen kan en ny 

kommunikation inledas, då mellan akutmottagningens sjuksköterska och patienten med 

eventuell anhörig som stöd. Det är även här en fråga om etik i samband med att en anhörig 

ska föra patientens talan istället för patienten då det inte blir information av patienten utan om 

patienten. Detta leder till en diskussion över patienten huvud. Är det oklart om patienten 

klarar av att redogöra för sin situation, kanske det ändå är av vikt att låta patienten säga sin 

version istället för att enbart avfärda den. Studiens resultat visar på att det oftast är mellan två 

personer som överrapporteringen sker och att det inte hade någon inverkan på 

patientdelaktigheten de gånger personantalet översteg två personer.  

 

I ambulansen är det oftast en vårdande person bak hos patienten. Det är den som är ansvarig 

för överrapporteringen senare på akutmottagningen. Vårdaren förbereder sig för detta genom 

anamnes- och statustagande från patienten. Då det är av vikt att rapportering sker tydligt och 

strukturerat (Wallin & Thor 2008), är det till allas fördel om den person som inte har vårdat 

patienten avbryter under rapporteringen. Precis som personal på akutmottagningen inte 

avbryter under överrapportering. Har personal som inte är mottagare eller avsändare (Wallin 

& Thor 2008) några frågor eller något att tillägga så ska dessa vänta till efter 

överrapporteringens avslut. Resultatet i denna studie visar att när det inte fanns någon 

patientdelaktighet, var det för att en annan person distraherade patienten från 

överrapporteringen. På samma sätt som förflyttning eller påbörjan av behandling kan ske 

innan eller efter rapporten, kan övrig personal försöka att inte samtala med patienten om det 

inte finns något direkt behov av det, under pågående överrapportering.  

 

4.1.4 Arbetsmiljö i samband med överrapportering 

Just den sänghall som denna studie genomfördes i fungerar som ett sängförråd, triageringsrum 

för patienter från väntrummet samt ankomsthall för inkommande ambulanser. Under 

observationerna till denna studie noterades det att det är mycket rörelse i sänghallen samt 
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utanför i korridoren. Då det oftast är flera patienter i sänghallen samtidigt som triageras och 

undersöks, är ljudnivån hög. Patienter som triageras och undersöks skyddas, i bästa fall, av 

skynken. Det är dock inte ovanligt att patienten inte skyddas från omgivningen av just dessa 

skynken. Dessa skynken är heller inte ljudisolerade, vilket medför att omgivningen kan höra 

vad som sägs och sekretessnivån är därför obefintlig. Även etiskt sett så att det inte en korrekt 

hantering av patienter då deras integritet är obefintlig i akutmottagningens sänghall.  

Sjuksköterskor arbetar dagligen i en suboptimal arbetsmiljö med höga ljudnivåer och höga 

nivåer av stressmoment under ett arbetspass (LeBlanc et al. 2005). Ju mer inriktat mot 

akutsjukvård en sjuksköterska jobbar, desto högre påslag av stress kommer du att utsättas för 

(LeBlanc et al. 2009). Tidigare forskning säger att sjuksköterskans arbetsmiljö ökar risken för 

psykiska besvär och sjukskrivningar (Cornell et al. 2014; LeBlanc et al. 2005; Gholamzadeh 

et al. 2011; Wood et al. 2015; LeBlanc 2009). Samhälleligt sett är detta ett problem som bör 

lyftas och ses över. Förslag på förbättringsåtgärder bör även lyssnas på och testas.   

 

Under observationerna gavs en klar bild av hur stressig arbetsmiljö som överrapporteringarna 

sker i. Den mottagande sjuksköterska som oftast har hand om den klinik dit patienten tillhör 

har inte bara den patienten som ambulansen kommer in med, utan även resten av patienterna 

som tillhör den klinik. T.ex. kirurgpatienten ankommer till sänghallen och mottas av den 

sjuksköterska som ansvarar för kirurgdelen av akutmottagningen det passet. Detta innebär att 

om det är stressigt för sjuksköterskan inne på akutmottagningen så får ambulanspersonalen 

vänta. Ambulanspersonalen å andra sidan, transporterar endast en person åt gången, vilket ger 

dem ett större utrymme att engagera sig i personen och inte känna samma typ av stress som på 

akutmottagningen.  

Tidigare forskning säger att det är viktigt att sjuksköterskan riktar sin uppmärksamhet på 

själva överrapporteringen (Wallin & Thor 2008). Trots detta upplevs överrapporteringarna 

mellan den prehospitala personalen och personalen på sjukhus ofta som problematiska på 

grund av stress, tidsbrist, ljud, avbrott samt kaotisk arbetsmiljö (Wood et al. 2015;Cornell et 

al. 2014;LeBlanc 2009). Även fast det är viktigt så är det inte troligt att det någon gång skulle 

vara helt tyst och inte någon i rörelse på en akutmottagning.  

 

 

Då det inte är en optimal arbetsmiljö för någon part i överrapporteringen är det en fråga om 

det är rätt sätt att rapportera över patienter på. Calleja & Forrest (2011) har gjort en studie på 

förbättring i patientsekretess och arbetsmiljö på akutmottagningar. I studien identifierades de 
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brister som personalen ansåg vara mest kritiska och under fas två genomfördes 

förbättringsområden med god effekt. Detta är något som skulle kunna genomföras på andra 

akutmottagningar, såsom den som denna studie genomfördes på.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var semistrukturerad observationsstudie. Detta för att denna metod  

ansågs vara bäst lämpad för att svara på studiens syfte. Vid en observationsstudie skapas en 

djupare förståelse för hur olika händelser utspelar sig utifrån omständigheter (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2014).  

 

4.2.1 Urval 

Urvalet till studien skedde via ett konsekutivt urval (Polit & Beck 2010) och bestod av 

överrapporteringar av patienter som inkom via ambulans. Detta urval valdes då  

observationerna skulle innefatta alla överrapporteringar av patienter som skulle inkluderas. 

Urvalet ansågs vara korrekt för studiens syfte, ett annat urval hade kunnat användas och då 

troligen fått ett liknande resultat.  

Inget fokus lades på vad patienten sökt för eller på vilken klinik den rapporterades till. 

Exklusionskriterierna var patienter som inte förstår svenska eller patienten som blivit 

inlarmade. Detta för att det är svårt för patienten att vara delaktig då hen inte förstår språket. 

Möjligtvis om patienten ifråga pratar engelska och att överrapporteringen då skulle kunna ske 

så patienten kunde vara delaktig, detta hände initialt under en överrapportering men ingen 

anteckning genomfördes  och detta inkluderades inte i studien. Överrapporteringen av 

inlarmade patienter har ett annat fokus då dessa patienter är i behov av vård snabbt, vilket 

leder till en annan form av överrapportering till annan yrkeskategori.  

 

När projektplanen skrevs var planen att observationerna skulle ske så länge inte någon av 

personalen sa ifrån. Detta för att göra situationen mer naturlig och att det inte skulle läggas så 

mycket fokus på att observationsstudien genomfördes i sänghallen. En av 

verksamhetscheferna fann det olämpligt att inget aktivt ja efterfrågades innan 

observationerna. För att inte någon skulle bli observerad som egentligen inte ville det men 

inte hade sett de uppsatta informationsskyltarna så ändrades metoden till att en förfrågan 

gjordes inför varje observation istället.  
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Även fast väldigt mycket fokus lades på att observationsstudien pågick och att den inblandade 

personalen uttryckte att de då var tvungna att skärpa till sig, visste inte den personalen om att 

själva syftet med studien var att undersöka patientdelaktigheten. Det finns en risk att resultatet 

påverkades av det aktiva ja som krävdes men även då deltagare uppmärksammade att studien 

pågick, gjorde hen ändå inte patienten delaktig vilket stärker tron om att resultatet ändå är så 

tillförlitligt skildrat som möjligt.  

 

4.2.2 Trovärdighet 

För att få fram resultatet utifrån syfte och frågeställningar valdes en observationsstudie som 

metod. Detta anses vara korrekt val av metod då det inte var en skildring om hur berörda 

parter uppfattar situationen utan en observation om hur det faktiskt ser ut. Observationerna 

var av det antal att ett mönster kunde urskiljas och fastställas. Då det är omöjligt för en 

individ att fokusera på alltför många saker samtidigt, förslår Polit & Beck (2003) att 

observatören ska ha olika riktlinjer på vad det är som ska observeras. Att en observationsmall 

valdes till hjälp för denna studie, gjorde att resultatet blev mer strukturerat och innehöll det 

som studien var avsedd att studera. Hade det valts att genomföra observationer genom öppna 

anteckningar, finns en risk att fokus hade lagts på fel saker i anteckningarna. Det krävs övning 

att blir en bra observatör, en observationsmall hjälper en observatör på vägen.  

 

Vid observationsstudier finns det en risk att de som blir observerade, förändrar sitt beteende 

för att passa in i vad de tror observeras. Det är därför viktigt att observatören intar en så passiv 

roll som möjligt och inte interagerar med de som blir observerade. Att den som observerar är 

en passiv åskådare. Detta för att resultatet riskerar att bli vinklat åt ett håll annars (Polit & 

Beck 2003). Det var svårt att inta en passiv roll i denna observationsstudie. Dels för att 

författaren kändes igen av deltagare och dels för att de, via direkt fråga om tillåtelse att 

observera situationerna, blev påminda om att observationerna pågick.  

För att minska risken för att observationerna blir konstlade, går det att använda andra 

observationssätt än semistrukturerade observationer. Till exempel kan observationer spelas in 

via film eller ljudupptagning. Observationer kan även ske bakom spegelglas (Polit & Beck 

2003). På grund av tidsbrist, då dessa sätt kräver tillstånd och överväganden från 

etikprövningsnämnden, valdes dock att observera överrapporteringar med hjälp av en 

observationsmall. 
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4.2.3 Tillförlitlighet 

Det  finns alltid en risk med observationsstudier att observatören tolkar situationer på ett visst 

sätt utifrån egna upplevelser, den risken minimerades genom att anteckningarna gjordes så 

sakligt som möjligt på observationsformulären och utförde sedan analys efter varje 

observationspass utifrån vad Malterud (2012) och Lundman & Hällgren Graneheim (2012) 

beskriver. Dataanalysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med 

deduktiv ansats. Då denna studie hade en förtyckt mall att utgå ifrån blev studiens resultat just 

utifrån vad som rymdes i dessa kolumner. Analysen hade kunnat ske kvantitativt med en 

annan ansats vilket hade gett studien ett annat fokus. En annan analys hade gett resultatet en 

annan vinkel men hade troligen visat samma grundresultat. För att öka tillförlitligheten kan 

flera olika personer läsa observationsmaterial och diskutera vad som upplevs vara det primära. 

Då det inte fanns någon medforskare att tolka resultatet, finns en risk att detta påverkat 

tillförlitligheten hos studien.  

 

4.2.4 Giltighet 

Det var meningen att observationsstudien skulle göras veckodagarnas eftermiddagar men 

detta ändrades under studiens genomförande då det inte gick att få ihop tillräckligt med 

observationer genom att observera enbart vardagseftermiddagar. Efter detta beslut 

observerades även helgeftermiddagar. Observationspassen startade även lite tidigare under 

dagarna, något som stärkte resultatet då det då blev variation i dagarna och tiden. Då 

observationerna genomfördes under olika dagar och olika tidpunkter rapporterades och 

mottogs patienterna av olika personer, vilket medför att det finns en bredd av olika scenarion i 

resultatet. De olika tidpunkterna utgjorde även en bredd i hur arbetsmiljön är på 

akutmottagningen under olika tidpunkter på dagen.  

Initialt var målet för studien att observera 70 överrapporteringar, detta ändrades till att 

observera totalt 56 överrapporteringar av patienter till medicin-, kirurg- och ortopedklinik. 

Detta ändrades på grund av begränsad tidsplan för studien. Antalet överrapporteringar valdes 

för att observera så många olika specialistsjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som 

möjligt för att skapa möjlighet att se ett mönster som var oberoende av vilken deltagare som 

deltog i överrapporteringen. Antalet observationer ansågs ge en bredd på resultatet då det var 

olika personer från ambulansen som rapporterade över patienter, dock skulle ett ökat antal 

observationer ha möjlighet att bekräfta resultatet ytterligare.  
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4.2.5 Överförbarhet  

Studien gjordes på ett specifikt universitetssjukhus i Sverige. Detta sjukhus har sina rutiner 

gällande överrapportering av patienter, det är därför svårt att genomföra samma studie på 

något annat sjukhus med andra rutiner och få fram liknande resultat.  

 

4.2.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden genomfördes med stöd av Henricsson (2014) samt CODEX (2015). Då 

detta är en studie i syfte att kvalitetsförbättra omvårdnaden av patienter fanns en trygghet i att 

ha verksamhetschefernas tillstånd. Det gick inte att identifiera något etiskt problem med att 

genomföra studien, dock uttryckte vissa deltagare ett krav på ökad prestation när de deltog i 

studien. Dessa deltagare ville ändå delta i studien och försök till att lugna dem gjordes.  I vissa 

fall ville den deltagande personen även att patienten skulle godkänna att situationen 

observerades, vilket patienten godkände i de fallen. Patienten fick då förklarat att det inte var 

något fokus på hen eller hens sjukdomshistoria. Innan studiens början delades 

informationslappar ut till personalen i deras personliga fack, det publicerades i nyhetsbrev 

samt en notis på ambulanssjukvårdens intranät. Trots det så hade en del deltagare inte tagit del 

av informationen vid studiens början. Detta gjorde att det blev problematiskt att genomföra 

studien etiskt riktigt då deltagarna då inte hade en möjlighet att läsa igenom materialet som de 

tilldelats, innan överrapporteringen. Dessa deltagare godkände dock att medverka ändå och 

läste informationen efter överrapporteringen.  

5. SLUTSATS 

Patientdelaktigheten i överrapporteringen bör förbättras. För att patienterna ska få större 

möjlighet till att vara delaktiga, måste det ges utrymme till detta vilket kräver en arbetsmiljö 

som är gynnsam för alla parter inblandade i situationen. Då överrapporteringen, inklusive 

patientdelaktigheten, förändras utifrån vilka förutsättningar personalen har, måste 

arbetsmiljön ses över. Dagens arbetsmiljö på akutmottagningen är inte optimal för 

överrapportering med hög ljudnivå och många människor runtomkring. Denna studie kan ses 

som ett första steg i att få en bild av hur situationen ser ut på akutmottagningar. Vidare 

forskning kan undersöka hur personerna som är inblandade upplever det. Vidare forskning 

behövs generellt om patientdelaktigheten vi överrapportering men även hur både patienter och 

personal ser på situationen.  
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