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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Inom vården är kommunikation nödvändig för att kunna samarbeta. En av de 
vanligaste orsakerna till vårdskador är brister i kommunikationen. Kommunikationsproblem 
kan uppstå varsomhelst i vårdkedjan men är vanligast vid överrapportering av patient till 
annan vårdenhet.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av den verbala 
kommunikationen som sker vid överrapportering av patient inom slutenvården. 
Metod: Litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa intervjustudier.  
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier. Professionell kommunikation påverkar, 
adekvat och strukturerad information påverkar, bedside påverkar, arbetsmiljön påverkar.  
Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att informationen behövde vara mer strukturerad och att 
det fanns behov av kontinuitet. Sjuksköterskorna tyckte att involvering av patient var något 
som var främmande och togs emot med blandad respons. De negativa känslor som 
sjuksköterskan hade mot bedside överrapporteringen vägdes enligt sjuksköterskorna över av 
fördelarna. Vidare forskning från Sverige hade behövts då studier i svenska förhållanden var 
underrepresenterade och för att undersöka ifall bedside överrapportering kan vara något att 
implementera i svensk sjukvård.  
 
Nyckelord: Kommunikation, sjuksköterska, överrapportering, somatik, upplevelse, kvalitativ.  
 



3 
 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 3 

Inledning 5 

Bakgrund 6 

Kommunikation 6 

Kommunikationsteori 6 

Överrapportering 7 

Upplevelse 7 

Säker vård 8 

Syfte 8 

Metod 8 

Design 8 

Urval 9 

Datainsamling 9 

Kvalitetsgranskning 10 

Dataanalys 11 

Resultat 11 

Proffesionell kommunikation påverkar 11 

Strukturerad och adekvat information påverkar 13 

Bedside påverkar 15 

Arbetsmiljön påverkar 16 

Diskussion 18 

Metoddiskussion 18 

Resultatdiskussion 21 

Slutsats 23 

Självständighet 24 

Referenser 25 

Bilaga 1 Databassökningar 29 



4 
 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 34 

Bilaga 3 Artikelöversikt 35 



 

5 
 

Inledning 
Ordet kommunikation definieras som ett ”ömsesidigt utbyte”, det handlar om det verbala 

uttrycket men också om kroppsspråket.  Inom vården är kommunikation nödvändig och 

ibland till och med livsnödvändig, kommunikation används för att överleva, samarbeta och 

tillfredsälla personliga behov (Fossum, 2013). Ett känt riskområde i vården är just 

kommunikation och informationsöverföring (Socialstyrelsen, 2017). Det kan handla om 

kommunikationsproblem eller bristande informationsöverföring mellan olika vårdgivare i 

vårdprocessen kring en patient. För att vårdkedjan skall fungera för en patient och för att 

säkerheten för patienten skall kunna garanteras krävs det att kommunikationen mellan olika 

vårdgivare i vårdkedjan fungerar (ibid.). Socialstyrelsen (2007) skriver att en av de vanligaste 

orsakerna till vårdskador är problem i kommunikationen. Det styrks även av forskningen att 

en bidragande och vanligt förekommande orsak av alla skador som patienter i vården utsätts 

för är på grund av ineffektiv verbal och skriftlig kommunikation mellan vårdpersonal 

(Bonacum, Graham och Leonards, 2004; Gawande et al., 2007). Effektiv kommunikation har 

visats vara grunden för att tillfredsställa mångkulturella vårdmöten. Studien fastställer att 

tillfredsställd kommunikation både verbal och icke verbalt, ledde till att sjuksköterskorna 

kände sig nöjda med mötet och vården de tillhandahöll. Där kommunikationen saknades 

beskrev sjuksköterskorna vården och resultaten av vårdmötet som otillfredsställande (Emami, 

Jirwe & Gerrish, 2010).  Kommunikationsproblem kan uppstå var som helst i vårdkedjan 

men det är vanligast vid överrapporteringen mellan olika vårdenheter eller team (ibid.). 

Informationen som används vid överrapportering av patienter mellan olika vårdinrättningar 

innehåller inte alltid den nödvändiga informationen som behövs för att vårda patienten 

(World Health Organizations, 2009). Det är vanligt att informationen som överförs blir 

missuppfattad och då uppstår kommunikationsproblem som kan leda till försämrad vård, 

olämpliga behandlingar och lidande för patienten (ibid.). Cornell et al. (2014) skriver i sin 

observationsstudie att framtida forskningen bör fokusera på bl.a. själva processen av 

kommunikationen, så som tid och verktyg men även personalens reaktioner av 

kommunikationen, i överrapporteringarna (ibid.). De flesta studier som är gjorda om 

kommunikation och dess eventuella brister vid överrapportering av patient mellan olika 

vårdinrättningar är observationsstudier och intervjustudier.  Dessutom är studier i svenska 

förhållanden underrepresenterade. Sjuksköterskan har ett dagligt ansvar för överrapportering 

och överlämning av patienter och det finns därför ett behov av att genomföra en 
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litteraturstudie för att sammanställa och belysa sjuksköterskors upplevelser av den verbala 

kommunikationen som sker vid överrapportering av patient.  

Bakgrund 

Kommunikation 
Kommunikation hänger ihop med latinets communication som betyder ömsesidigt utbyte 

(Sharp, 2012). Kommunikation kan ske verbalt eller skrift men kommunikation kan också 

vara kroppsspråk, kroppskontakt, ögonkontakt eller symboler (Burnard & Gill, 2008; 

Fossum, 2007). Sjukvården är beroende av att kommunikationen funkar effektivt för att vård 

ska kunna bedrivas på ett smidigt och säkert sätt (Sharp, 2012). Burnard och Gill (2008) 

hävdar att kommunikation sker hela tiden och att det är omöjligt för en människa att inte 

kommunicera alls. Som sjuksköterska så är det viktigt med kommunikation eftersom det 

involverar andra människor i form av patienter, andra sjuksköterskor, övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal, anhöriga och allmänheten (Burnard & Gill, 2008). I vilken utsträckning 

som sjuksköterskan kommunicerar varierar beroende på var i hierarkin som sjuksköterskan 

befinner sig. Sjuksköterskans kommunikation påverkas också av relationen till anhöriga, 

annan personal och patienter (ibid.). Hälso- och sjukvårdpersonal är duktiga på att 

kommunicera med patienter och närstående i svåra situationer (Sharp, 2012). Bemötande är 

något viktigt för vården och trots det så finns det stora risker för patientsäkerheten ifall 

kommunikationen inte skulle fungera. Kommunikationen mellan patient och sjuksköterskan 

är en av de viktigaste förutsättningarna för god vård (ibid.).   

Kommunikationsteori 
Kommunikation är en svajande ömsesidig process där man observerar varandra, 

kommunicerar tankar, känslor och attityder (Travelbee, 1971). Kommunikation är en process 

genom meddelanden som delas. För att kommunicera behövs en sändare, en mottagare och 

ett meddelande som måste vara förstått av de involverade individerna. Kommunikation kan 

anses som en delning eller överföring av tankar och känslor. Individer delar inte något 

meningsfullt om det dem säger blir ignorerat eller inte accepterat. Kommunikation är ett 

instrument för sjuksköterskan inom vården. Sjuksköterskan önskar ständigt att ha inflytande 

hos mottagaren i hennes vård och sjuksköterskan är alltid öppen för förslag. Verbal 

kommunikation är att kommunicera via skrift eller tal. Icke verbal kommunikation är att 
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kommunicera utan att använda ord, exempel med kroppsspråk eller beröring. Interaktion i 

samband med kommunikation gör det möjligt att nå ett syfte med omvårdnaden. 

Interaktionen beskrivs i fem faser. Den första fasen handlar om att individerna har 

uppfattningar och förväntningar på varandra beroende på olika erfarenheter och upplevelser. 

Individerna observerar och gör intryck på varandra. Andra fasen handlar om hur individerna 

känner varandras unik heter och har förståelser för varandra. Tredje fasen handlar om 

individernas empati för varandra och det handlar om att det finns förståelser för varandras 

tankar och känslor, det är en process där individerna känner samhörighet utan att ha ett tycke 

om varandra. Fjärde fasen handlar om sympati och där handlar det om att individerna 

kommer nära varandra och kommunicerar med tankar, känslor och tar del av varandras 

lidande. Femte och sista fasen handlar om att individerna delar sina upplevelser med varandra 

som sedan resulterar i ömsesidig förståelse och en närmre kontakt. Reflekterande teknik är 

enligt Travelbee (1971) en av de mest populära teknikerna för kommunikation och det går ut 

på att sjuksköterskan repeterar informationen den mottagit för att främja kommunikationen 

och för att sändaren ska reflektera över innehållet. Alla sjuksköterskor kommunicerar men 

inte alla sjuksköterskor är medvetna om den bakomliggande orsaken av kommunikation i 

omvårdnadssituationer. Sjuksköterskan är inte heller medveten om vad hon kommunicerar i 

omvårdnadssituationer (ibid.). 

Överrapportering  
Sjuksköterskors överrapportering av patienter diskuteras i hela världen och patientrapporter 

tar upp mycket av sjuksköterskans tid (Weingart, Herstich, Baker, Garrett, Bird, Billock, 

Schwartz, & Bigham, 2013). Enligt SKL (2010) så ska en överrapportering vara verbal och 

väl strukturerad. Rapporten bör följa en standardiserad struktur som SBAR (Situation-

Bakgrund-Aktuellt-Rekommendation). Rapporten kan också vara skriftlig och då kallas det 

för läsrapport. Vid vissa tillfällen så kan en kombination mellan läsrapport och muntlig 

rapport förekomma (Björvell, 2011; Sharp, 2012). Bedside överrapportering är när 

sjuksköterskor rapporterar till en annan sjuksköterska med patienten närvarande ofta inne på 

patientsalen för att öka patientens inflytande på sin egen vård (Anderson, & Mangino, 2006). 

Bedside överrapportering har visat sig bidra till att sjuksköterskorna fick en bättre relation 

sinsemellan och patienten blev nöjdare (ibid.). 
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Upplevelse 
En upplevelse har sin grund i individens subjektiva syn på den verklighet som personen själv 

uppfattar (Bruner & Turner, 1986). En upplevelse kan vara en handling, olika intryck, känslor 

eller något som en person går igenom. Upplevelser är personliga och olika från person till 

person eftersom det hänger ihop med det aktiva medvetandet. Upplevelsen skiljer sig åt 

eftersom personen själv reflekterar över olika situationer eller händelser som sker eller skett 

(ibid.).  Hur en person upplever olika livssituationer grundar sig i vad personen själv har för 

medvetenhet och självmedvetenhet (Eriksson, 1991). En upplevelse är något som bara kan 

förstås av personen som själv och kan inte tydas eller begripas helt av omgivningen (ibid.).  

Säker vård 
Patientsäkerhet har målet att skapa ett tillförlitligt system inom hälso- och sjukvården som 

ska bidra till att minimera antalet negativa händelser inom sjukvården (Leksell & Lepp 2013). 

Systemet skall också bidra till att maximera återhämtningen från de negativa händelserna 

kring patienten (Leksell & Lepp 2013). Patientsäkerhetslagen (PSL) beskriver patientsäkerhet 

som något som ska minska antalet vårdskador (SFS 2010:659). PSL definierar en vårdskada 

som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården” (SFS 2010:659). År 2007 publicerades siffror på frekvensen av vårdskador i 

Sverige som visade att 8,6 % av patienterna hade råkat ut för en vårdskada under sin 

sjukhusvistelse och 12 % av skadorna var allvarliga och innebar invaliditet eller bidrog till 

döden för dessa patienter (Soop et al. 2008). Översatt till siffror i förhållande till det totala 

antalet vårdtillfällen i Sverige så blir det cirka 10 000 patienter som skadas allvarligt och 3 

000 som riskerar att den vårdskada som patienten orsakats bidrar till att patienten avlider 

(ibid). Kostnaderna för vårdskadorna beräknas till 5,7 miljarder kronor (Leksell & Lepp 

2013). Hälso- och sjukvårdspersonals arbetsmiljö karaktäriseras av ett högt arbetstempo och 

många beslut måste fattas under stress. Det är ofta många parter inblandade och detta 

kombinerat med stress kan orsaka att vårdskador lättare uppstår (Sharp, 2012).   

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av den verbala 

kommunikation som sker vid överrapportering av patient inom slutenvården. 
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Metod  

Design  

Metoden som valdes för studien var en litteraturstudie baserad på studier med kvalitativ 

ansats. En kvalitativ studie grundas på att varje person är unik och därför ligger fokus på att 

det är personens egna upplevelser som är det viktiga (Kristensson, 2014). En kvalitativ studie 

används för att få en bättre och mer detaljerad förståelse för det som studien undersökt. En 

litteraturstudie bygger på att vetenskaplig litteratur studeras i syfte att sammanställa och 

analyserar tidigare forskning. Processen för en litteraturstudie innehåller skapandet av en 

undersökningsfråga som skall besvaras genom litteratursökning och sammanställning av 

forskning (Kristensson, 2014). Eftersom syftet med studien var att sammanställa upplevelsen 

av kommunikation i överrapportering så valdes studien att genomföras som en systematisk 

litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

 

Urval 
I studien användes inklusionskriterier för att öka kvalitén, avgränsa studien och kunna 

besvara syftet. Med hjälp av exklusionskriterierna så kunde ett antal artiklar uteslutas. Den 

vanligaste anledningen till att artiklar exkluderades var att de inte var kvalitativ metod som 

använts eller att kvalitetsgranskningen visade på låg kvalité. Inklusionskriterierna för studien 

var att artiklarna skulle svara på syftet, vara baserade på empirisk forskning, 

publiceringsspråket skulle vara engelska, artiklarna skulle vara publicerade efter 2000, 

innehålla ett etiskt övervägande och vara peer reviewed. För att en artikel ska vara peer 

reviewed så krävs det att personer som är insatta i ämnet granskar studien och sedan ger sitt 

medgivande för publicering (Olsson & Sörensson, 2011).  I CINAHL så användes Research 

article som begränsning och i PubMed så användes journal article.  

 

Datainsamling  
Insamlad data hämtades från två databaser, PubMed och CINAHL. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) beskriver CINAHL som en databas som innehåller forskning med 

inriktning på omvårdnadsvetenskap. PubMed beskrivs som en databas som innehåller 

forskning inom medicin och omvårdnad (ibid.). Dessa databaser valdes för att båda 

databaserna anses som stora inom området hälso- och sjukvård, med det som bakgrund så 

ansågs dessa relevanta för studien (Willman et al. 2011). I studien utgick ämnesorden från 

MeSH-termer och CINAHL Headings. Sökningarna genomfördes i sökblock som byggdes 
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upp med hjälp av sökord som utgår från begreppen sjuksköterskans upplevelse, 

överrapportering av patient och omvårdnad av patient. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) (2014) beskriver att vid sökningar då sökblock används så söks blocken 

var för sig och sedan så kombineras de med varandra. Sökningarna genomfördes med och 

utan kombination av fritextsökningar och ämnesord. Enligt Karlsson (2012) så kan trunkering 

användas i fritextsökningar för att täcka alla tänkbara böjningar på ordet eller begreppet som 

eftersöks. Ett exempel på en sådan sökning är Nurs* och då inkluderas alla ändelser som har 

nurs som bas. Efter fritextsökningen så användes vedertagna söktermer i Mesh-termer från 

databasen Pubmed och Cinahl Headings. Använda söktermer i PubMed var; communication, 

Nurses experience, Patient handoff och In patient. I Cinahl så användes söktermerna; 

communication, handoff (patient safety), interviews, work experience, life experience. 

 

Sökorden användes först för sig själva och kombinerades sedan med AND och OR. AND 

används för att ge ett smalare sökresultat genom att referenser från de olika sökorden 

kombineras och för att begränsa sökningen (Forsberg och Wengström, 2013). OR används för 

att få fram en referens som innehåller något av sökorden och används för att få ett bredare 

sökresultat. Sökningen i referensdatabaserna Pubmed och CINAHL ledde till att 79 artiklar 

lästes på abstraktnivå. Sedan valdes 15 av de som besvarade syftet bäst ut att läsas i fulltext 

och detta gjordes av båda författarna, övriga exkluderades. Därefter exkluderades 3 artiklar 

då de saknade sjuksköterskans upplevelser och på så vis inte gick att använda i studien. Kvar 

fanns tolv artiklar ut gemensamt för inkludering i studien. 

 

Kvalitetsgranskning  
De kvarvarande artiklarna kvalitetsgranskades enskilt av båda författarna och sedan 

jämfördes protokollen med varandra. Den granskningsmall som användes var Critical 

Appraisal Skills Programme (CASP) (2013) checklista för granskning av kvalitativa studier.  

Alla artiklar lästes igenom enskilt tre gånger för att verkligen sätta sig in dem och skapa en 

förståelse för innehållet. Efter detta valdes två artiklar bort eftersom de inte svarade på syftet 

med studien. Artiklarna som valdes bort fokuserade inte på sjuksköterskan och den ena 

beskrev inte upplevelser utan presenterade bara statistik. Sedan granskades artiklarna med 

hjälp av CASP genom att artiklarna lästes igenom en gång till och sedan besvarades frågorna 

i granskningsmallen. Först kontrollerades att artiklarna uppfyllde kraven för ”Ja” på fråga ett, 

två och tre som handlar om studiens syfte, design och metod. Om någon av artiklarna hade 
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besvarat ett till tre med ”Nej” eller ”Vet ej” så ansågs artikelns kvalité för låg och artikeln 

exkluderades. Fråga fyra till tio besvarades enskilt för att sedan diskuteras så att granskningen 

blir mer pålitlig eftersom artiklarna granskades två gånger utan att skribenterna påverkade 

varandra. Gränsen för antal ”Nej” sattes vid fyra för att säkra att resultatet av studien baseras 

på forskning med hög kvalité. Efter granskningen av artiklarna så blev det tolv artiklar kvar 

som svarade på studiens syfte. 

 

Dataanalys  
I analysen av artiklarna så användes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. Artiklarna lästes igenom ett par gånger så 

förutsättningslöst som möjligt som är första steget i analysen. Sedan plockades 

meningsenheterna som var relevanta för syftet ut. Meningsenheter är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) centrala ord meningar eller stycken som innehåller information som är 

viktig för syftet. Meningsenheterna översattes från originalspråket engelska till svenska med 

hjälp av ett lexikon för att minska risken för fel i översättningen. Sedan kondenserades 

meningsenheterna till kortare texter. Detta ska enligt Graneheim och Lundman (2004) göras 

för att innehållet ska bli överskådligt utan att betydelsen förloras.  Innehållsanalysen fortsatte 

med att meningsenheterna kodades (Graneheim & Lundman, 2004). Sedan skrevs de kodade 

meningsenheterna ut och klipptes ut till enskilda lappar. Lapparna lades ut på bordet och 

sedan delades in i högar sedan sattes högarna med de kodade meningsenheterna in i 

kategorier för att återspegla det centrala budskapet för meningsenheterna. En kategori i 

kvalitativ innehållsanalys beskrivs som kärnan och sker i en process (ibid.). Om en 

meningsenhet skulle passa in på två olika kategorier så bör texten i artikeln läsas igen och 

sedan diskuteras för att hitta en passande kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kategoriseringen resulterade i fyra kategorier. Dataanalysen utgick ifrån studiens syfte för att 

hålla sig så nära ämnet som möjligt. Resultatet skrevs utifrån de kodade och kategoriserade 

meningsenheterna framtagna från artiklarna.  

 

Innehållsanalysen genomfördes så som manifest som möjligt men enligt Graneheim och 

Lundman (2004) så finns det alltid latenta inslag i varje text. Manifest betyder att budskapet 

är det uppenbara innehållet i texten medan det latenta handlar om ett budskap som handlar 

om det underliggande i texten som uttrycks på en tolkande nivå.  
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Resultat 
Vid innehållsanalysen framkom fyra kategorier; Professionell kommunikation har betydelse, 

Strukturerad och adekvat information påverkar, Bedside påverkar överrapporteringen, 

Arbetsmiljön påverkar. Dessa kategorier beskrev sjuksköterskornas upplevelser av 

kommunikation i överrapportering av patient. 

 

Relationers påverkan på kommunikationen vid överrapportering 
Kategorin syftar till att beskriva kommunikationen mellan sjuksköterskor och hur den 

påverkas av relationen mellan sjuksköterskorna. Kategorin beskriver också vad som händer 

om kommunikationen är bristfällig. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att dålig kommunikation eller informationsöverföring mellan 

sjuksköterskor i olika team kunde påverka patientens vård och behandling. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var tydligare när överrapporteringen skedde mellan olika kliniker då 

klinikernas specialiteter hade inverkan på informationens mottagande och överlämnande i 

kommunikationen (Dyrholm Siemsen, Dyrlov Madsen, Funck Pedersen, Michaelsen, 

Vesterskov Pedersen, Boje Andersen & Östergaard, 2012 Nagpal, Arora, Vats, Wong, 

Sevdalis, Vincent & Moorthy, 2012). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var ett svagt teamarbete mellan klinikerna som 

överrapporterade patienterna och att sjuksköterskorna mellan klinikerna inte jobbade ihop för 

patientens bästa (James, Quirke & McBride-Henry, 2013; Clarke, Werestuk, Schoffner, 

Gerard, Swan, Jackson, Steeves & Probizanski, 2012 och Dyrholm Siemsen et al., 2012). 

Sjuksköterskorna beskrev en möjlighet att bygga upp relationer mellan enheter genom att 

personalen träffades och kommunicerade i överrapporteringen (Clarke et al., 2012). 

Relationer var enligt sjuksköterskorna något som hade en stor inverkan i kommunikationen 

vid överrapporteringen (Dyrholm Siemsen et al., 2012).      

 

Sjuksköterskorna upplevde vid vissa överrapporteringar att mottagande sjuksköterska i 

informationsutbytet inte lyssnade eller tog till sig informationen (James et al., 2013; Nagpal 

et al., 2012 och Bruce & Suserud, 2005). Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att 

visa intresse för andra sjuksköterskors överrapporteringar (Bruce & Suserud, 2005). Det 

upplevdes att feedback var viktigt för att bygga upp gruppdynamik och teamkänsla (Clarke et 
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al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev vikten av en öppen kultur vid överrapporteringen för att 

alla sjuksköterskor skulle våga ifrågasätta, ställa frågor och prata (Nagpal et al., 2012; 

Dyrholm Siemsen et al., 2012 och Drach-Zahavy, Goldblatt och Maizel, 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde att kulturer var något som påverkade kommunikationen och 

informationsöverföringen i överrapporteringen (James, Quirke & McBride-Henry, 2013; 

Dyrholm Siemsen et al., 2012 och Nagpal et al., 2012). Det som sjuksköterskorna definierade 

som kulturer på olika kliniker var attityder, värderingar och mål, sjuksköterskorna tvekade 

över att kulturer stöttade eller underlättade säkerheten vid överrapporteringen (Dyrholm 

Siemsen et al., 2012). Sjuksköterskorna belyste att dåliga attityder framkom vid hög 

arbetsbelastning (James, Quirke & McBride-Henry, 2013). 

 

Vikten av strukturerad och adekvat information 
Kategorin syftar till att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av hur strukturerad och 

adekvat information påverkar överrapporteringen, vad de förväntade sig av kommunikationen 

i överrapporteringen samt risker om informationen är felaktig eller begränsad.  

 

I överrapporteringen så upplevde sjuksköterskorna att en kortare rapport med relevant 

information baserad på fakta var den bästa information som sjuksköterskan kunde få (James, 

Quirke och McBride, 2013; Drach-Zahavy, Goldblatt och Maizel, 2014). Sjuksköterskorna 

var mindre intresserade av förslag på behandlingar men var mer intresserade av information 

från instrument som gav en bild av patientens tillstånd (Drach-Zahavy, Goldblatt och Maizel, 

2014).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att unga sjuksköterskor inte alltid förstod standardprocessen i 

relation till patienternas tillstånd och de kunde inte identifiera avvikande händelser, utan 

rapporterade över varenda liten sak i överrapporteringen. Till skillnad från mer erfarna 

sjuksköterskor som endast rapporterade över relevant fakta. De mer erfarna sjuksköterskorna 

värderade relevant information i relation till patientens behov högst (Drach-Zahavy, 

Goldblatt & Maizel, 2014 och Dyrholm Siemsen et al., 2012). 

Junior nurses do not seperate the weat from the chaff; the do not always 

recognise the standard progress of the patient`s condition, and cannot 

identify devations from it. They hand over everything: his background, his 

socio-demographic details, all that happened to him during the handover. 
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Senior nurses know what is important. All other details can be drawn 

from the written report after the handover. (Drach-Zahavy, Goldblatt och 

Maizael, 2014, s. 596) 

 

 

Sjuksköterskorna var överens om att struktur var viktigt i överrapporteringen och något att 

sträva efter för att kunna ge en överrapportering med god kvalité (Bruce och Suserud, 2005; 

Dyrholm Siemsen, 2012; McMurray et al., 2010; Nagpa et al., 2012.). Sjuksköterskan 

beskrev att kvalitén på den verbala rapporten kunde ge en djupare förståelse och klargöra 

omständigheter kring patienten (Bruce och Suserud, 2005). Sjuksköterskorna beskrev att det i 

stor utsträckning rådde brist på struktur i överrapporteringen (Dyrholm Siemsen, 2012; 

McMurray et al., 2010 ). Sjuksköterskan kände emellanåt att all nödvändig information som 

levererades inte vidarebefordrades, skrevs ner, mottogs eller förstods på grund av otillräckligt 

organisatorisk struktur (Dyrholm Siemsen, 2012).   

 

Att föra vidare väsentlig information beskrevs som något viktigt för sjuksköterskan (Drach-

Zahavy, Goldblatt och Maizel, 2014; Bruce och Suserud, 2005). Väsentlig information var 

viktigt för att säkerställa kontinuitet i vården (Drach-Zahavy, Goldblatt och Maizel, 2014). 

En effektiv överrapportering beskrevs som att det krävs en fysisk överrapportering 

tillsammans med en verbal redogörelse för att det ska framgå vad som har hänt (Bruce & 

Suserud, 2005). 

If we get a good communicator then we get a good handover´, and ´good 

communication includes being able to talk about your problems`. 

(Johnson & Cowin, 2013, s.125) 

Överrapporteringar är ofta långa och inte relevanta (Kerr, Lu & McKinlay, 2014). 

I know that it is very hard to concentrate on 20 patients at the general 

handover. It´s much easier to concentrate on just the four that you know 

you are going to give complete care to. (Kerr, Lu och McKinlay, 2014, 

254) 

De förväntningar som sjuksköterskan hade på överrapporteringen beskrevs som att de ville ta 

emot strukturerad, omfattande och organiserad information (Drach-Zahavy, Goldblatt & 



 

15 
 

Maizel, 2014; Bruce & Suserud, 2005). Men de ville också ha information om ovanliga 

tillstånd och skulle inkludera detaljer om medicinsk diagnos, nuvarande sjukhusvistelse, 

socio-demografisk data och rekommendationer för framtida behandlingar (Drach-Zahavy, 

Goldblatt & Maizel, 2014).  

 

Överrapporteringar sker ibland via telefon och sjuksköterskorna var inte överens om 

överrapport via telefon var något att eftersträva (Clarke et al., 2012; Dyrholm Siemsen, 

2012). Det fanns åsikter som talade för att personkontakt via telefon var något positivt 

eftersom det fanns möjlighet att ställa frågor och följa upp senare om det finns behov av det 

(Clarke et al., 2012). Sedan fanns uppfattningen att när överrapporteringen var gjord över 

telefon att det ledde till ofullständig information vilket kunde orsaka felaktiga förväntningar 

på patientens sjukdomstillstånd (Dyrholm Siemsen, 2012). Sjuksköterskorna föredrog att 

kunna titta på den de pratade med och lyssna på varandra med patienten närvarande vilket 

inte var möjligt över telefon (Clarke et al., 2012; Drach-Zahavy, Goldblatt och Maizel, 2014) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att missar i kommunikationen innebär risker för patienten (Nagpa 

et al., 2012; Dyrholm Siemsen, 2012; James, Quirke och McBride, 2013). Sjuksköterskorna 

tyckte att fokus generellt inte låg på överrapportering och att sjuksköterskorna inom vården 

inte var medvetna om överrapporteringen som aktiv klinisk risk (Dyrholm Siemsen, 2012). 

Misslyckanden beskrevs till och med som att de kan vara skillnaden mellan liv och död 

(Nagpa et al., 2012). Sjuksköterskorna ville känna att alla åtgärder hade vidtagits för att 

förhindra felaktigheter i sin kommunikation och minska hot mot sekretessen (McMurray et 

al., 2010). Deltagarna kände att genom bättre kommunikation och lagarbete så kan dödlighet 

och sjuklighet minskas (Nagpa et al., 2012).     

 

Bedside kan leda till bättre kvalitet på informationen 
Kategorin syftar till att beskriva hur bedside påverkar överrapporteringen samt hur 

sjuksköterskans upplever patientens involvering i överrapporteringen.  

 

Sjuksköterskor och patienter var överens om att en bedside överrapportering var 

informationsutbyte mellan sjuksköterskor men genom att möta patienten i processen så blev 

överrapporteringen ett sätt att inkludera patienten med direkta fördelar (Philpin, 2006; 

Bruton, Norton, Smyth, Ward & Day, 2016). Sjuksköterskorna upplevde bedside 
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överrapportering som något positivt, då sjuksköterskorna involverade patienten i sin 

kommunikation och gjorde patienten delaktig i överrapporteringen (Bruton et al., 2016; 

McMurray, Chaboyer, Wallis & Fetherston, 2010; Kerr, Lu & McKinlay, 2013; Philpin, 

2006; Johnson & Cowin, 2013). 

 

. . . better than the handover in the office because you find out more  

things and then you can query things. (Kerr, Lu och McKinlay, 2014, s. 254) 

 

Bedside överrapportering upplevde sjuksköterskorna vara ett tillvägagångsätt för att göra 

patienten mer delaktig i sin egen vård, det gav patienten en möjlighet att diskutera med 

sjuksköterskan och ställa frågor (Kerr et al., 2013; Chaboyer, 2010; Johnson & Cowin, 2013; 

Philpin, 2006).  

 

 

. . .It helps them get involved, interact with others, helps their 

 communication and confidence. (McMurray et al., 2010, s. 2585) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att bedside överrapportering gav möjligheten till att få relevant 

och uppdaterad information, det ledde i sin tur till en ökad kvalitet på vården som gavs till 

patienterna (Kerr et al., 2013 och Chaboyer, Wallis & Fetherston, 2010).  Sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns ett tillfälle att utbilda patienterna i sin egen vård och i 

överrapporteringsprocessen (Kerr et al., 2013 och Chaboyer et al., 2010).  En del av 

sjuksköterskorna upplevde att bedside överrapportering var viktigt för gruppdynamiken bland 

sjuksköterskor. Interaktionerna vid överrapporteringarna fick sjuksköterskorna att reflektera 

och de lyssnade på varandras perspektiv (Chaboyer et al., 2010). 

 

Sjuksköterskorna tyckte att konfidensialiteten var bristande vid bedside överrapportering. De 

upplevde att det var jobbigt att prata om patienten med patienten. De var också oroliga över 

att andra skulle höra när de pratade om känslig information angående patienten (Johnson & 

Cowin, 2013; Kerr et al., 2013; Bruton et al., 2016 Chaboyer et al., 2010). 

 

Enligt sjuksköterskorna upplevde patienterna bedside överrapporteringen som en positiv 

process. Sjuksköterskorna upplevde att de fick patienten till att må bättre i sin vårdprocess 

(Philpin, 2006 Bruton et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att det blev ett bättre 
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samarbete mellan sjuksköterska och patient i kommunikation och informationsöverföringen 

(Kerr et al., 2013). 

 

En del av sjuksköterskor upplevde att patienterna saktade ner processen vid bedside 

överrapportering, de upplevde att patienten avbröt och gjorde överrapporteringen ännu mer 

förvirrad (Johnson & Cowin, 2013 Bruton et al., 2016). 

  

Arbetsmiljöns betydelse för den verbala kommunikationen 
I denna kategori så beskrivs hur sjuksköterskan upplever att arbetsmiljön påverkar den 

verbala kommunikationen i samband med överrapporteringar. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de ofta upplevde att tid hade en stor inverkan vid 

överrapporteringar och att det påverkade arbetsmiljön (James, Quirke & McBride-Henry, 

2013; Johnson & Cowin, 2013; Drach-Zahavy, Goldblatt och Maizel, 2014 och Clarke et al., 

2012).  

 

Sjuksköterskorna hävdade att hitta tiden till att samla in relevant information, prata med 

patienten och patientens familj var den största utmaningen inför en överrapportering (Clarke 

et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev att det ville ha ett tyst rum där de kunde i lugnt och ro 

få tolka information införskaffad genom överrapporteringen men att arbetsmiljön oftast inte 

tillät det (Clarke et al., 2012 och Johnson & Cowin, 2013). Det fanns också intresse av att få 

förbereda sig och organisera den information som krävs för överrapporteringen (Clarke et al., 

2012). 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att avbrott vid överrapporteringar var ett problem som orsakade 

en mer tidskrävande rapport och att det fanns risk för att delar av informationen missas 

(Drach-Zahavy, Goldblatt och Maizel, 2014 och Johnson & Cowin, 2013).  

The environment is not suitable for handover… you tend to miss out on 

some important things because of the interuptions, the noice… (Johnson 

& Cowin, 2013, 124) 

Sjuksköterskor beskrev att de i samband med överrapporteringar ofta får vänta på rapporten 

eftersom överrapporteringen sällan startar direkt (Bruton et al., 2016; James, Quirke & 
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McBride-Henry, 2013). Vilket enligt sjuksköterskorna kan leda till att de får jobba övertid för 

att avsluta rapporten vilket beskrevs som problematiskt i slutet på ett långt arbetspass (Bruton 

et al., 2016).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att om det inte är någon fungerande kommunikation så leder det 

till stress för sjuksköterskorna, patienten och andra involverade vilket ökar sjuksköterskans 

arbetsbelastning (James et al., 2013). En hög arbetsbelastning kombinerat med ett tryck på att 

prestera togs upp som en utmaning för sjuksköterskorna och hade en negativ påverkan på 

arbetsmiljön (Dyrholm Siemsen et al., 2012). 

 

Sjuksköterskorna beskrev en känsla av oro som de upplevt under överrapportering av patient 

(Kerr et al., 2013; McMurray et al., 2010; James et al., 2013). Denna oro berodde på att de 

ansåg att hantering av känslig patient information i överrapportering med andra patienter och 

anhöriga närvarande var ett problem (Kerr et al., 2013; Chaboyer, Wallis & Fetherston, 

2010). 

I feel there´s a privacy issue, saying everything out loud. I try to speak 

quietly but curtains aren´t soundproof. I dont like that… (Kerr et al., 

2013, s. 254) 

Sjuksköterskorna upplevde att de kände en oro över att kommunicera med patienter och 

anhöriga under överrapporteringen (James, Quirke & McBride-Henry, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns ett problem med konfidensialiteten vid 

överrapporteringen (Chaboyer, Wallis & Fetherston, 2010; Kerr et al., 2013). Problemet 

upplevdes som ångest skapande men sjuksköterskorna upplevde att noggrannheten och 

pålitligheten vägde över (Chaboyer, Wallis & Fetherston, 2010). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie då den valda metoden ansågs kunna 

besvara studiens syfte. Willman et al. (2011) hävdar att en kvalitativ design är användbar för 

att få fram personers upplevelser, erfarenheter och uppfattningar vilket var syftet med 

studien. Litteraturstudie används för att samla och sammanställa befintlig kunskap inom ett 

område (ibid.). I studien användes 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Antalet 
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ansågs rimligt för att kunna besvara syftet med studien. Aveyard (2010) beskriver innebörden 

av en litteraturstudie som en sammanställning av tidigare forskning. Det ger också en 

överblick och kan funka som underlag till framtida forskning (ibid.). I utförandet av studien 

så söktes artiklar i databaserna CINAHL och PubMed för littereratursökningen. En svaghet i 

litteratursökningen kan vara att artiklar endast söktes i två databaser eftersom sökningen blir 

begränsat. Willman et al. (2011) beskriver PubMed som en databas som innehåller tidskrifter 

inom omvårdnad och medicin. Polit och Beck (2012) belyser CINAHL som en databas som 

täcker ett brett spektra inom omvårdnads och hälsotidskrifter och är lämplig för artiklar inom 

hälso- och sjukvård. Artiklar införskaffade genom sökningar i databaserna ansågs tillräckliga 

och relevanta för att besvara studiens syfte.  

 

Vid litteratursökningen gjordes fritextsökningar och ämnesordsökningar sedan kombinerades 

dessa i blocksökningar. Sökord skapades med hjälp av PubMeds MesH och CINAHL 

Headings från databasen CINAHL för att styrka studien. En svaghet kan vara att ämnesorden 

inte alltid var samma i CINAHL Headings och Mesh vilket gjorde att identiska sökningar inte 

kunde genomföras i båda databaserna. Fritextsökningarna gjordes först enskilt sedan för att 

sedan kombineras med varandra. Sökorden kombinerades genom användandet av AND och 

OR för att få ett smalare eller bredare sökresultat. Forsberg och Wengström (2016) beskriver 

effekten av sökoperatören AND som att det ger ett smalare resultat i sökningen och OR 

beskrivs som att det ger ett bredare sökresultat (ibid.). I sökningarna användes även 

trunkering för att bredda sökningen vilket gav ett större antal artiklar. Trunkeringen användes 

i sökningar gjorda i CINAHL men inte PubMed eftersom detta gav ett resultat som var 

hanterbart. Willman et al. (2011) påstår att trunkering hjälper till med förslag på sökordet och 

att trunkeringen gör att databasen söker ordet med olika böjningsformer (ibid.). Det fanns 

artiklar som valdes bort eftersom de inte var skriva ur sjuksköterskans perspektiv och därför 

inte svarade på syftet. Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer reviewed 

vilket innebär att de är granskade vilket har en betydelse för att få fram artiklar med hög 

kvalité. De artiklar som användes i studien var publicerade mellan 2000 och 2017. Det 

kriteriet sattes för att studien skulle baseras på fenomen som ligger mer i nutid. Hade äldre 

forskning använts hade det kunnat påverka resultatet. Det utvalda artiklarna kom från 

(England, Israel, Sverige, Canada, Australien, Danmark, Nya Zealand och Schweiz). 

Willman et al. (2011) menar att artiklar från olika länder använts ökar studiens trovärdighet. I 

studien användes endast artiklar skrivna på engelska. Olsson och Sörensen (2013) Hävdar att 

de flesta vetenskapliga artiklarna är på engelska för att det är ett språk som pratas av många 
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och ökar tillgängligheten. Det som kan hända är att relevanta artiklar på andra språk väljs 

bort.  

 

Efter litteratursökningen så granskades artiklarna med CASP (2013) som är en 

bedömningsmall för att bedöma kvalitén på studier med kvalitativ metod. CASP valdes för att 

den ansågs tydlig och relevant för bedömning av artiklarna. Bedömningsmallen användes för 

att få fram kvalitén på artiklarna. Kvalitetsgranskningen utfördes av skribenterna enskilt för 

att sedan diskuteras tillsammans. Detta ansågs som något som styrker studien eftersom 

tillförlitligheten över vilken kvalité artiklarna har. Artiklarna skulle ha en kvalité på Hög eller 

Medel kvalité för att inkluderas i studien. Detta för att få ett resultat som är tillförlitligt och 

baserat på forskning med god kvalité. Willman et al. (2011) anser att artiklar med låg kvalité 

bör uteslutas. 

Tillvägagångsättet för dataanalysen som användes för analysen var Graneheim och 

Lundmans (2004) sammanställning av innehållsanalys där en manifest analys av materialet 

utfördes. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en manifest analys som att fokus ligger 

på texten som den är dvs. det uppenbara och är så nära texten som möjligt. Att inte tolka 

texten alls kan vara svårt (ibid.). Skribenterna har försökt att inte lägga in någon egen 

tolkning i analysen. Ett identifierat riskområde är när koderna skall delas in i kategorier då 

det är lätt att börja tolka. Meningsenheter som svarade mot syftet valdes ut genom att 

skribenterna läste igenom artiklarna enskilt flera gånger i ett försök att skapa sig en förståelse 

för innehållet. De meningsenheter som valdes ut diskuterades igenom tillsammans och de 

meningsenheterna som inte var relevanta för syftet valdes bort. Att meningsenheterna valdes 

ut individuellt ansågs som något positivt eftersom skribenterna inte blev påverkade av 

varandra och då kunde hitta meningsenheter som den andra inte hade upptäckt. Att 

meningsenheterna diskuterades igenom sågs som en styrka eftersom irrelevanta 

meningsenheter kunde väljas tas bort och att inga viktiga menigsenheter missades. Vid 

översättningen av meningsenheterna så användes ett engelsk-svenskt lexikon ifall det var 

något ord som inte fanns i skribenternas egna ordförråd. Detta för att översättningen av ordet 

skulle vara så korrekt som möjligt för att behålla meningsenheternas innebörd. Det som kan 

vara svårt är ifall ett ord på engelska inte har en svensk motsvarighet då ger det utrymme för 

tolkning. Sedan kondenserades meningsenheterna och kodades så manifest som möjligt för 

att undvika att innebörden gick förlorad. Meningsenheterna kondenserades först enskilt för att 

sedan diskuteras igenom tillsammans och sedan genomfördes kodningen tillsammans för att 

få kontinuitet. Både kondenseringen och kodningen genomfördes så manifest som möjligt för 
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att inte förlora innebörden av meningsenheterna. För att bilda kategorier av meningsenheterna 

så placerades meningsenheter med liknande eller samma innebörd in i samma kategori. De 

meningsenheter som var svåra att placera in lästes igenom flera gånger och placerades in där 

den passade bäst vilket sågs som en styrka eftersom det ledde till att meningsenheterna 

granskades igen. För att styrka resultatet så användes citat som behölls i originalspråk 

(Olsson och Sörensen, 2013).   

Resultatdiskussion   
I resultatet framkom det att relationerna mellan sjuksköterskorna påverkade 

överrapporteringen. Sjuksköterskor beskrev att informationen som de rapporterade inte alltid 

vidarebefordrades, skrevs ned eller förstods vilket enligt Travelbee (1971) kan leda till att 

sjuksköterskan inte delar med sig av något meningsfullt ifall det den säger kommer att 

ignoreras. För sjuksköterskorna var förtroende en avgörande roll för tillförlitligheten i 

informationen som mottagits. Enligt sjuksköterskorna var tillförlitlighet viktigt mellan 

sjuksköterskorna för att inte behöva kontrollera informationen som levererats, relationer 

mellan sjuksköterskorna var något som har inverkan på kommunikationen i 

överrapporteringsprocess och det styrks av Travelbee (1971) kommunikationsteori då 

interaktion och kommunikation gör det möjligt att nå ett syfte med omvårdnaden. Något som 

förstörde gruppdynamiken i teamet var patientskador, misslyckande informationsöverföring 

och kommunikation. Något som förebyggde missförstånd i kommunikationen och 

säkerställde att alla fick samma information var team rapporter. En annan viktig sak enligt 

sjuksköterskorna var också att ifrågasätta informationen som levererades, som Travelbee 

(1971) skriver i sin kommunikationsteori så är den reflekterande tekniken väldigt populär då 

det får sändaren att reflektera över meddelandet den kommunicerat. Sjuksköterskorna 

upplevde att de många gånger jobbade under svåra förhållande och det utmanade deras 

professionalitet men också patientsäkerheten under överrapporteringen. Det som är 

karaktäriseras för vården är högt arbetstempo och mycket att besluta under stress och detta i 

kombination gör det lättare för vårdskador att uppstå (Sharp, 2012). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna ofta blev bortglömda i systemet och att ingen 

riktigt ville ta ansvaret över patienten. Kultur definierades av attityder, värderingar och mål. 

Sjuksköterskorna upplevde att kulturer försvårade säkerheten i överrapporteringen och de 

trodde att den negativa attityden som ibland framkom berodde på ökad arbetsbelastning. En 

upplevelse från sjuksköterskornas sida var att det lätt blev interaktioner mellan individer med 
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olika språkliga bakgrunder, vissa ord missades ibland i överrapporteringen på grund av 

missar i språket. Det fanns vissa skillnader i överrapporteringen mellan unga och mer erfarna 

sjuksköterskor upplevde sjuksköterskorna. Unga sjuksköterskor tenderade till att rapportera 

över precis allt men de lite äldre och mer erfarna sjuksköterskor höll sig till den relevanta 

informationen gällande patientens behov. En överrapportering med SBAR hade varit 

tillämplig här så alla presenterar överrapporteringen likadant både unga likväl som äldre 

sjuksköterskor då det har en checklista att följa.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan hade önskemål om att rapporten skulle vara kort 

och innehålla relevant information för att inte lägga onödig tid på överrapporteringen. 

Överrapporteringen beskrevs som att utifall den gavs med kvalité kunde ge en djupare 

förståelse och klargöra omständigheterna kring vad som hänt patienten vilket styrks av 

Sharps (2012) påstående om att sjukvården är beroende av att kommunikationen fungerar 

effektivt i vården av patienter. Sjuksköterskorna beskrev vikten av struktur och att det på 

många ställen saknades struktur och att det fanns behov av att standardisera strukturer. 

Sjuksköterskorna beskrev att en effektiv överrapportering kräver en fysisk överrapportering 

tillsammans med en verbal redogörelse. Enligt SKL (2010) så skall överrapporteringen vara 

strukturerad och följa en standardiserad struktur som t.ex. SBAR.  Sjuksköterskorna lyfte att 

kommunikation kan vara ett riskområde och att fokus generellt inte låg på 

överrapporteringen. De beskrev att misslyckade är ett avgörande för patientens säkerhet och 

kommunikationen kan göra stor skillnad för patientens vård. Att minska antalet negativa 

händelser inom sjukvården är patientsäkerhetslagens (PSL) mål. PSL beskriver en vårdskada 

som något som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits (SFS 2010:659). 

  

I resultatet framkom det från både personal och patienter som var överens om att Bedside 

överrapporteringen var sjuksköterskornas sätt att byta information med varandra men 

majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att det var positivt att involvera patienten i 

överrapporteringen. Det stärks av Burnard och Gill (2008) som skriver att det är viktigt att 

kommunicera som sjuksköterska eftersom det involverar andra människor som till exempel 

patienten, sjuksköterskans kommunikation påverkas också av relationen till patienten (ibid.). 

Patienten upplevdes som en outnyttjad resurs. När den verbala överrapporteringen med 

inkludering av patient genomfördes fick sjuksköterskorna svar på sina frågor, korrekt och 

uppdaterad information om patienten som där med gör det möjligt för sjuksköterskan att 

tillämpa omvårdnad med kvalitet. Sjuksköterskorna upplevde också att partnerskapet i vården 



 

23 
 

stärktes vid Bedside överrapportering mellan sjuksköterska och patient. Bedside 

överrapportering upplevdes också stärka information som överfördes då den kontrollerades 

dubbelt med input från patienten, den gav också ett visuellt intryck av patientens tillstånd. 

Generellt tyckte sjuksköterskorna att Bedside överrapportering hade lett till en bättre 

kommunikation. Det som vissa sjuksköterskor upplevde var negativt med Bedside 

överrapporteringen var att det tog längre tid att rapportera och att det inte var lägligt att 

besvara patienternas frågor under överrapporteringen.  

 

I resultatet beskrev sjuksköterskor sin arbetsmiljö som stressig och att det finns en tidsbrist 

främst vid överrapporteringar. Det beskrivs som den största utmaningen för sjuksköterskor att 

få ihop tiden för att förbereda sig inför överrapporteringen. Sjuksköterskorna beskrev att hög 

arbetsbelastning togs upp som en utmaning och att miljön på avdelningen beskrevs som ett 

problem när de behövde tid för att tolka överrapporteringen. 

 

Slutsats  

I denna systematiska litteraturstudie undersöktes hur sjuksköterskor upplevde den verbala 

kommunikation som sker vid överrapportering av patient inom slutenvården. Det viktigaste 

fynden var att när kommunikationen mellan sjuksköterskorna inte funkade så kunde det 

påverka patientens vård och behandling. Resultatet visade också att sjuksköterskorna 

upplevde brister i strukturen i överrapporteringen och önskade en kortare rapport baserad på 

fakta. Sjuksköterskorna var positivt inställda till bedside överrapportering eftersom det tyckte 

att patienten blev inblandad med positiv effekt och att kvalitén på vården ökade. Resultatet 

visade att sjuksköterskan blev upplevde att överrapporteringen påverkades negativt av avbrott 

och stress orsakat av arbetsmiljön.  

 

Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att kommunikation och överrapportering belyses 

som ett område där det kan behövas ett förbättringsarbete. Responsen på bedside 

överrapportering beskrevs som positiv av både sjuksköterskan och patienten. Med tanke på 

den nya Patientlagen (2014:821) som förespråkar patientens delaktighet så kanske det kan 

vara aktuellt för svensk sjukvård att övergå till bedside överrapportering. Vidare forskning 

från Sverige hade behövts då i studier svenska förhållanden var underrepresenterade och för 

att undersöka ifall bedside överrapportering kan vara något att implementera i svensk 

sjukvård. 



 

24 
 

Självständighet 
Carl Andersson och Emmy Rundqvist har genomfört ett arbete tillsammans. 

Litteratursökningarna genomfördes av Emmy och sedan diskuterades sökningarna igenom 

tillsammans. Artiklarna lästes igenom enskilt i fulltext av båda sedan valdes en mall för 

granskning ut gemensamt och båda genomförde kvalitetsgranskningen och sedan jämfördes 

granskningarna. I bakgrunden har Carl haft huvudansvar för Kommunikation, Säker vård, 

Upplevelse och överrapportering. Emmy hade ansvar för Kommunikationsteori men båda har 

varit inne och skrivit under alla begreppen. Carl har haft ansvaret för metoden och 

metoddiskussionen. Emmy har haft ansvar för inledningen. Resultatet skrevs ihop men på 

varsin dator bredvid varandra och resultatdiskussionen samt slutsats skrevs tillsammans på en 

dator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Referenser 
Anderson, C. D., Mangino, R. R., (2006). Nurse shift report: who 

says you can’t talk in front of the patient. Nursing Administration Quarterly. 2006;30(2):112-
122. 
 

Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering: en praktisk 

handbok. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bonacum, D., Graham, S., & Leonard, M. (2004). The human factor: the critical importence 

of effective teamwork and communication in providing safe care. Quality of safety health 

care, 13, i80 – i90. 

 

Bonifacio, A. S., Segall, N., Barbeito, A., Taekman, J., Schroeder, R. & Mark, J. B. (2013). 

Handovers from the OR to the ICU. International Anesthesiology Clinics, 51,43-61. 

 

Bruce, K., & Suserud, B. (2005). The handover process and triage of ambulance-borne 

patients: the experience of emergency nurses. British association of critical care nurses, 

10(4), 201–209. 

 

Bruner, E. M. & Turner, V. W. (red.) (1986). The anthropology of experience. Urbana: Univ. 

of Illinois Press. 

 

Bruton, J., Norton, C., Smyth, N., Ward, H., & Day, S. (2016). Nurse Handover: patient and 

staff experiences. British journal of nursing, 25(7), 386–393.  

 

Burnard, P. & Gill, P. (2008). Culture, communication and nursing. Harlow: Pearson 

Education. 

 

Clarke, D., Werestuk, K., Schoffner, A., Gerard, J., Swan, K., Jackson, B., Steeves, B., & 

Probizanski, S. (2012). Achieving the perfect handoff in patient transfer: building teamwork 

and trust. Journal of nursing mangement, 20, 592–598. 

 

Cornell, P., Gervis, M., Vardaman, M., & Yates, L. (2014) Impact of SBAR on nurses shift 

reports and staff roundning. Medsurg Nursing Journal, 23(5), 334 – 42. 



 

26 
 

 

Critical Appraisal Skills Programme, (2013). 10 questions to help you make sense of 

qualitative research. Hämtad 2017-03-28, från http://www.casp-uk.net/checklists. 

 

Drach-Zahavy, A., Goldblatt, H., & Maizel., A. (2014). Between standardisation and 

resilience: nurses` emergent risk management strategies during handovers. Journal of clinical 

nursing, 24, 592–601.  

 

Dyrholm Siemsen, I., Dyrlov Madsen, M., Funck Pedersen, L., Michaelsen, L., Vesterskov 

Pederson, A., Andersen, H., & Ostergaard, D. (2012). Factors that impact on the safety of 

patient handovers: An interview study. Scandinavian Journal of Public Health, 40, 439 – 

448. 

 

Emami, A., Gerrish, K., & Jirwe, M. (2010). Student nurses experiences of communication in 

cross-cultural care encounters. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(3), 436 – 44. 

 

Eriksson, K. (1991). Pausen- En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell förlag AB. 

 

Farhan, M., Brown, R., Woloshynowych, M., & Vincent, C. (2012). The ABC of handover: a 

qualitative study to develop a new tool for handover in the emergency department. 

Emergency Medical Journal, 3, 1–6. 

 

Fossum, B. (2013). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur. 
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artiklar 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
 

CASP Kvalitativa checklista (10 frågor)   

  Ja / Vet inte / Nej 

 
1, Var syftet med forskningen tydligt?    

  

2, Är en kvalitativ metod lämplig? 

3, Var designen lämplig relaterat till forskingen? 

4, Var rekryteringsstrategin lämplig gentemot målet med forskningen? 

5, Var datan uppsamlad till att behandla forskningsfrågan? 

6, Har förhållandet mellan forskare och deltagare övervägts? 

7, Har etiska frågor beaktats? 

8, Var data analysen tillräckligt noggrann?  

9, Finns det ett klart uttalande om resultaten?  

10, Hur värdefull är forskningen?  
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare  Titel Metod Urval Kvalitet 
Bruton, 
J; Norton, 
C; Smyth, 
N; Ward, 
H; Day, S. 
 

Nurse 
handover: 
patient and 
staff 
experiences. 
 

En kvalitativ 
studie byggd på 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer.  
 

Tio sjuksköterskor 
valdes ut efter egen vilja 
och tillgänglighet.  

Hög 

Drach-Zahavy, 
A; Goldblatt, 
H; Maizel, A 
 

Between 
standardisation 
and resilience: 
nurses' 
emergent risk 
management 
strategies 
during 
handovers. 

En kvalitativ 
studie byggd på 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 

Arton sjuksköterskor 
deltog i studien med 
ålder mellan tjugofem–
sextiotvå år. Aktivt 
arbetat mellan ett till 
trettiofem år.  

Hög 

Johnson, 
M; Cowin, 
Leanne S. 
 

Nurses discuss 
bedside 
handover and 
using written 
handover 
sheets. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie.   

Sex sjuksköterskor 
deltog i studien. 
Sjuksköterskorna var 
tvungna att ha jobbat 
aktivt i minst tre år. 

Hög 

Mayor, 
E; Bangerter, 
A; Aribot, M 
 

Task 
uncertainty and 
communication 
during nursing 
shift han 
 

Kvalitativ studie 
med 
strukturerade 
intervjuer. 
 

Åttio sjuksköterskor 
intervjuades.  

Hög 

Bruce 
K; Suserud B 
 

The handover 
process and 
triage of 
ambulance-
borne patients: 
the experiences 
of emergency 
nurses. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie  

Sex sjuksköterskor 
valdes ut. 
Sjuksköterskorna var 
tvungna att ha minst tre 
års arbetserfarenhet på 
akutkliniken.  

Hög 

Clarke, 
D; Werestiuk, 
K; Schoffner, 
A; Gerard, 
J; Swan, 
K; Jackson, 
B; Steeves, 
B; Probizanski, 
S. 
 

Achieving the 
perfect handoff 
in patient 
transfers: 
building 
teamwork and 
trust  

 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 

Tjugonio legitimerade 
sjuksköterskor deltog i 
studien. 

Hög 
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James, 
S; Quirke, 
S; McBride-
Henry, K. 
 

Staff 
perception of 
patient 
discharge from 
ICU to ward-
based care. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med öppna 
frågor.  

Tvåhundratvå 
sjuksköterskor deltog i 
studien. hundraåtta 
avdelnings 
sjuksköterskor och 
nittiofyra IVA 
sjuksköterskor. 

Hög 

McMurray A, 
Chaboyer W, 
Wallis M, 
Fetherston C. 
 

Implementing 
bedside 
handover: 
strategies for 
change 
management. 
 

Kvalitativ studie 
baserad på 
observationer och 
intervjuer.  
 

Trettiofyra 
sjuksköterskor 
intervjuades som var 
aktivt involverade i 
överrapporterings 
processen både från 
medicin, kirurgi och 
rehabiliteringskliniken.  

Hög 

Kerr D, Lu S, 
McKinlay L 
 

Towards 
patient-centred 
care: 
perspectives of 
nurses and 
midwives 
regarding shift-
to-shift bedside 
handover. 
 

Kvalitativ metod 
med 
strukturerade 
intervjuer.  
 

Trettio sjuksköterskor 
deltog i studien varav 
tjugofem var kvinnor 
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