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Sammanfattning 
En av sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift är att lämna och ta emot information 
kring patienter vid skiftbyten. Det finns flera orsaker till att informationen vid 
överrapportering inte blir korrekt vilket kan äventyra patientsäkerheten. Syftet med 
studien var att beskriva faktorer som påverkar överrapportering. En allmän 
litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet. Tio vetenskapliga artiklar från 
databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO med kvalitativ, kvantitativ och mixad 
ansats analyserades. Resultatet blev tre olika teman avseende överrapportering: 
struktur, samverkan i team och patientens delaktighet. Faktorer som kan påverka och 
förbättra överrapporteringsprocessen såsom att en tydlig struktur vid överrapportering 
är viktig för sjuksköterskors arbete. Omvårdnaden av patienter är beroende av teamets 
samverkan vilket avspeglar sig i kvaliteten på överrapporteringen. Patientens 
delaktighet påverkar överrapporteringen och sjuksköterskors uppfattning om dess 
betydelse varierar. Det är viktigt att belysa alla faktorer som kan påverka 
överrapporteringen. Utbildning och att dela med sig av erfarenhet kan vara faktorer 
som påverkar överrapporteringen positivt.  
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Abstract 

One of the nurse's most important tasks is to leave and receive information about 
patients at shifts. There are several reasons why the information in the case of 
handover does not become correct, which can compromise the patient's safety. The 
purpose of the study was to describe factors that affect handover. A general literature 
study was conducted to answer the purpose. Ten scientific articles from databases 
PubMed, CINAHL and PsycINFO with qualitative, quantitative and mixed employee 
analysis. The results were three different themes or handover: structure, collaboration 
in team and patient involvement. Factors that can influence and improve handover 
processes such as the clear structure or handover are important for nursing work. The 
care of patients is dependent on the team's interaction, which is reflected in the quality 
of the handover. The patient's involvement affects the handover and the nurses' 
perception of its importance varies. It is important to highlight all factors that may 
affect the handover. Education and sharing of experience may be factors that affect 
positive reporting. 
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Inledning 
Överrapportering förekommer inom hälso- och sjukvården oavsett om det är inom 
kommuner eller landsting. En tankemodell som används är vårdkedjan, vilken 
beskriver patientens väg genom vården, exempelvis mellan öppen och sluten vård 
(Blomqvist & Petersson, 2014). Ett stort problem idag är vårdskador och 100 000 
personer beräknas årligen att drabbas i Sverige av en vårdskada (Socialstyrelsen, 
2019). World Health Organization (WHO, 2007) belyser att en patient kan komma att 
träffa flera olika sjuksköterskor under ett vårdtillfälle samt kan behöva flytta mellan 
olika avdelningar, vilket kan leda till sämre kontinuitet, informationsförlust och 
vårdskador. Säker vård är en av sjuksköterskors grundläggande kärnkompetens 
(Forsberg, 2016) och för att bedriva säker vård krävs en bra kommunikation mellan 
sjuksköterskor, patienter och anhöriga (Örhn, 2015). Överrapportering kan ha olika 
betydelse, men det är en stor och viktig del av sjuksköterskors arbete som fordrar en 
god kommunikation (Riesenberg, Leisch & Cunningaham, 2010). Överrapportering 
sker mellan olika vårdavdelningar, mellan olika yrkeskategorier och mellan olika 
arbetsskift, men denna studie belyser när sjuksköterskor lämnar eller tar över ansvaret 
av patienter (Smeulers, Lucas & Varmeulen, 2014). Däremot kan överrapporteringen 
se olika ut beroende på avdelning eller enhet, vilka som deltar och i vilken miljö den 
utförs, det vill säga om det är på ett enskilt kontor, sjuksköterskeexpedition eller vid 
patientens säng. I samband med överrapportering är informationsutbytet mellan 
sjuksköterskor stort och risken för att fel uppstår kan beror på olika faktorer.  

Bakgrund 
Överrapportering 
En definition av överrapportering är att överlämna information och ansvar om en 
patient från en sjuksköterska till en annan (Drach-Zahavy, Goldblatt & Maizel, 2015). 
Historiskt sett har överrapportering skett mellan sjuksköterskor på ett kontor avskilt 
från avdelningen, där rapporterande sjuksköterskor, som skulle sluta sitt skift, lämnar 
information om patienter till mottagande sjuksköterskor, som skulle börja (McKenna, 
1997). Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO, 2014) skriver att syftet med  
överrapportering mellan sjuksköterskor är att ta del av information som är aktuell för 
vård och behandling av en patient. Informationen som ska överrapporteras ska vara 
strukturerad och detaljerad (Drach- Zahavy et al., 2015) och innehålla uppgifter om 
patientens namn, födelseår, kontaktorsak, tidigare sjukdomar, aktuell status, kortfattad 
redogörelse av händelseförloppet, vitala parametrar, kost, aktivitetsnivå, elimination 
och medicinering från föregående skift (Sexton et al., 2004).  

Överrapporteringsmodeller 
Det finns olika överrapporteringsmodeller såsom exempelvis muntlig rapport utan 
eller med patient (bedside), läsande rapport (Shannon et al., 2016) och lyssnande 
rapport (Drach- Zahavy et al., 2015). Vid muntlig rapport tar en sjuksköterska del av 
informationen direkt av en annan sjuksköterska utan att patienten är närvarande 
(Street et al., 2011), medan bedside-rapportering innebär en muntlig 
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informationsöverföring som sker mellan sjuksköterskor tillsammans med patient 
(Anderson & Mangino, 2006). Det handlar om att patienten blir en del av 
överrapporteringen, men en viktig aspekt vid bedside-rapportering är tystnadsplikt 
som innebär att information om patientens hälsotillstånd och personliga förhållanden 
inte får avslöjas enligt Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400). Vid läsande 
rapport tar sjuksköterskor del av informationen i patientens journal (Pothier, 
Monteiro, Mooktiar & Shaw, 2005). Lyssnande överrapportering innebär att 
rapporterande sjuksköterskor spelar in information om patienten och sedan lyssnar 
mottagande sjuksköterskor på det (Welsh, Flanagan & Ebright 2010). Drach-Zahavy 
et al. (2014) skriver att trots mycket forskning har inte någon struktur eller modell 
visat sig fungera vid alla typer av överrapporteringar.  

Kommunikation 
Magnusson (2014) menar att kommunikation är viktigt inom hälso- och sjukvården. 
Begreppet kommunikation kan definieras på många olika sätt, enklast kan förklaras 
att kommunikation handlar om informationsöverföring (Fossum, 2013). Peplau (1952, 
cit. i Forchuk, Evans & O´Connor 1995, s. 55) definierar begreppet kommunikation 
som ”en interpersonlig process som förmedlar information (tankar, känslor, attityder) 
på verbal eller icke verbal väg”. Enligt IVO (2014) sker många incidenter i vården på 
grund av dokumentations- och kommunikationsbrister. Wallin och Thor (2008) 
konstaterar att kommunikationsbrist är en bidragande orsak till vårdskador. 
Socialstyrelsen (2019) uppmärksammar att stora mängder information om patienter 
delas dagligen, vilka kan ge konsekvenser för vården. Det finns andra organisationer 
och företag där säker kommunikation är avgörande, som bland annat NASA och 
kärnkraftsindustrin där behovet av en säker informationsöverföring är väsentlig. 
NASA och kärnkraftsindustrin har likt hälso- och sjukvården många skiftbyten av 
personal som snabbt behöver få korrekt information. För att förbättra 
kommunikationen användes en modell som kallas SBAR (Situation, bakgrund, 
aktuellt tillstånd och rekommendation), (Wallin & Thor, 2008). SBAR är en muntlig 
modell för att underlätta kommunikationen vid överrapportering (Sveriges Kommuner 
och Landsting SKL, 2010). I SBAR ingår följande delar: en situation som är orsak till 
kontakten där den rapporterande sjuksköterskan presenterar sig med namn, titel samt 
uppger patientens namn och personnummer. Bakgrunden omfattar en kortfattad 
presentation av både tidigare och nuvarande sjukdomar, aktuella problem, 
behandlingar, allergier och smittorisk. Aktuellt tillstånd handlar om patientens status 
och vitala parametrar kopplat till situationen medan i rekommendation föreslås vilka 
åtgärder som behövde utföras samt vilka utredningar och uppföljningar som är 
aktuella. Avslutningsvis får mottagaren tillfälle att ställa frågor och bekräfta 
kommunikationen (Bakon, Wirihana, Christensen & Craft, 2016). Genom att följa 
SBAR exakt så ges den informationen som är specifik för patienten (Beckett & Kipnis 
2009) och SBAR kan anses vara ett komplement till skriftlig och muntlig rapport 
(Blom, Petersson, Hagell & Westergren, 2015).  
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Kärnkompetenser 
Forsberg (2016) beskriver att sjuksköterskors sex kärnkompetenser är en 
utgångspunkt i vårdandet. Kärnkompetenserna är personcentrerad vård, samverkan i 
team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård 
och informatik. Vid överrapportering är det främst samverkan i team och säker vård 
som beskrivs. Samverkan i team innebär att en grupp människor med olika kompetens 
ska arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål (Xyrichis & Ream, 2007). Enligt 
International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska koder är teamets gemensamma 
mål att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
Grundläggande i teamarbete är att kunna ge och ta emot hjälp av varandra (Berlin, 
2013). Smeulers et al. (2014) understryker att sjuksköterskor har en viktig roll i 
teamet och ska kunna kommunicera sinsemellan samt med andra yrkeskategorier och 
patienter. Vidare ska sjuksköterskor kunna planera teamets uppgifter. Sjuksköterskor 
ska ha förmågan samla in och på ett pedagogiskt sätt förmedla information vidare till 
nästa skift (Berlin, 2013). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ska en 
legitimerad sjuksköterska kunna dokumentera enligt fasta strukturer, använda termer, 
upprätthålla sekretess, genomföra säker kommunikations- och informationsöverföring 
som en del i säker vård. Säker vård innebär att patienter, anhöriga och vårdpersonal 
ska känna trygghet och säkerhet och Öhrn (2015) menar att säker vård handlar om att 
vara medveten om risker och vårdskador. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är 
ett av målen att skydda patienten mot vårdskador, vilket definieras som ”bestående 
skador och inte ringa eller har lett till att patienten har fått ett väsentligt ökat 
vårdbehov eller avlidit” (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 5 §, kapitel 1). Säker 
vård innefattar trygghet och kontinuitet för patienten (Hälso- och sjukvårdslagen SFS 
2017:30 1 §, kapitel 5).  

Sjuksköterskors ansvar vid överrapportering 
Florence Nightingales (1820-1920) var en av de första teoretikerna när det gäller 
omvårdnad (Kirkevold, 2007). Nightingale underströk att det är sjuksköterskors 
ansvar att det finns bra arbetsrutiner för att säkerställa en kontinuitet i vården 
(Kirkevold, 2007). Det är sjuksköterskors ansvar att bedriva säker vård (ICN, 2017). 
Wallinvirta (2017) förklarar att begreppet ansvar är ett ord som består av två delar, an 
och svar, vilka härstammar från fornsvenskan. An är ett prefix som betyder riktning 
eller en handling och svar betyder förklaring. Svensk akademisk ordbok (2009) 
beskriver ansvar enligt följande ”skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och 
att ta konsekvenserna om så inte sker”. Filosofen Levinas definierar ansiktets etik där 
ansvar är en av komponenterna som innebär att när människor möts och tittar in i 
varandras ögon så blir de ansvariga för varandra och mellan sjuksköterskor och 
patient är det sjuksköterskor som bär ansvaret mer än patienten (Wallinvirta, 2017).  

Forsberg (2016) utgår från sjuksköterskors beskrivning av yrkesrollen där 
omvårdnaden liknas vid att vara en patients advokat där sjuksköterskor representerar 
patienten och kan förklara måendet. Patientens mående skyddas av sjuksköterskor på 
samma sätt som advokater försvarar sina klienters rättigheter. Begreppet ansvar 
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kopplas med ett etiskt förhållningssätt där det handlar om att ha ett kritiskt tänkande 
kring arbetet och få möjlighet att diskutera det med teamet. Möjligheten att föra dessa 
diskussioner skapar en tillit till varandra i teamet och stödjer förmågan att ta ansvar 
Wallinvirta (2017). De etiska koderna: sjuksköterskan och allmänheten, 
sjuksköterskan och yrkesövningen, sjuksköterskan och professionen och 
sjuksköterskan och medarbetaren är viktiga och vid överrapportering. Den etiska kod 
som framförallt sjuksköterskan behöver tänka på är sjuksköterskan och allmänheten 
där det framgår att ”sjuksköterskan behandlar personliga uppgifter konfidentiellt och 
visar gott omdöme när det gäller hantering av dessa uppgifter” vilket ställer stora krav 
på ansvarstagande (Forsberg, 2016). Brister i ansvarstagandet riskerar att äventyra 
patientens integritet.   

Problemformulering 
En överrapportering är ett tillfälle då mycket viktig information ska överföras mellan 
sjuksköterskor om en patients fortsatta vård. Det finns ingen enhetlig struktur att 
arbeta efter när det gäller överrapportering trots att lagstiftningen formulerar att säker 
vård ska bedrivas. Därför vore det av intresse att beskriva samt utveckla en fördjupad 
kunskap om de faktorer som påverkar överrapportering.  

Syftet 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering. 

Metod  
Design 
En allmän litteraturstudie genomfördes med systematisk sökning (Forsberg och 
Wengström, 2016).  

Datainsamling 
Innan datainsamlingen påbörjades, genomfördes en sökning i Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DIVA) för att kontrollera att ämnet inte beskrivits under de senaste fem åren 
på Högskolan i Halmstad. Inledande datainsamling genomfördes via Högskolan i 
Halmstads bibliotek i databaserna: Culmulative Index to Nursing and Allied Health 
(CINAHL), Medline/PubMed (PubMed) och Psychological Abstracts (PsycINFO) 
(Karlsson, 2012). Databaserna valdes eftersom de är relevanta för 
informationssökning inom ämnet omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 
2016). Vid sökningarna i databaserna användes nurs* och ämnesorden handover som 
var relevanta till syftet och finns presenterade i sökordsöversikten (bilaga A). 
Begreppet överrapportering kunde inte direkt översättas från svenska till engelska och 
engelska till svenska. Definitionen handover gav resultat, som betyder patient handoff 
och översätts till svenska som patientöverlämning. Patientöverlämning stämde väl 
överens med överrapportering i sökningarna i databaserna (Karolinska institutet, u.å.).  
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Ämnesordet handover användes i alla tre databaser. Handover benämns i MeSH 
termer som patient handoff. Subject Heading [MH] används i Cinahl, Medical Subject 
heading [MeSH]. I PubMed och Thesaurus i PsycInfo. Informationssökningen i 
databasen PsycInfo gav inga träffar med Thesaurus handover. I databasen gjordes en 
fritextsökning med orden nurs* med trunkering för att kunna få med alla artiklar som 
innehåller ordet nurse olika böjningsformer (Östlundh, 2018). Ordet som används vid 
sökningen var nurs* AND handover. Vid sökningen används boolesk söklogik, som 
innehåller olika sök-operatorer AND, OR och NOT för att begränsa eller vidga antal 
träffar (Friberg, 2018). I studien kombineras sökordet med sök-operatören AND för 
att kunna koppla ihop de två sökordet som bildar en söksträng. I databaserna 
CINAHL och PubMed gjordes en ämnesordssökning. I PubMed används ordet nurs* 
AND [MeSH] "Patient Handoff"[Majr]. I CINAHL används ordet nurs* AND [MH] 
(MM "Hand Off (Patient Safety)"). Sökta resultatartiklar, som var relevanta till syftet, 
granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och erhöll nivåerna I-
II i vetenskaplig kvalitet. Grad I 80 %, grad II 70% och grad III 60%. Maxpoängen 
var 48 poäng för att erhålla grad I (Carlsson & Eimans, 2003). Under sökhistorik 
(bilaga B) finns en detaljerad översikt. 

Vid databassökningar förekom samma artiklar i de olika databaserna som dubbletter 
de presenteras i sökhistoriken (se bilaga B) med asterix (*).  

Inklusion- och exklusionskriterier 
Forsberg och Wengström (2016) skriver att urvalsprocessen kan ske i olika steg med 
olika inklusions- och exklusionskriterier. Liknande inklusions- och exklusionskriterier 
tillämpades i alla tre databaser. Inklusionskriterierna i sökningarna var att artiklarna 
skulle var skrivna på engelska, peer reviewed, publicerade mellan 2014 och framåt 
samt erhålla kvalitetsgrad I och II i Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall. 
Slutligen skulle etiska aspekter vara redovisade i artiklarna. I studien inkluderades 
artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad design, men artiklar som handlade om 
andra yrkeskategorier exkluderades då syftet omfattar sjuksköterskor.  

PubMed 
PubMed är en databas som omfattar vetenskapliga tidskriftsartiklar som täcker 
omvårdnad, medicin och tandvård (Forsberg och Wengström, 2016). Första 
sökningen i PubMed utfördes som fritextsökning med orden nurs* AND handover. 
Begränsningar som valdes var att texten skulle vara skriven på engelska, artiklar 
publicerade från senast fem år. Peer review gick inte att använda som begränsning 
eftersom det inte fanns att välja. Sökningen gav 299 träffar och samtliga titlar lästes. 
Andra sökningen gjordes med ämnesord nurs* AND [MeSH] "Patient 
Handoff"[Majr]. Begränsningar som användes var att texten skulle vara skriven på 
engelska och publicerad inom de senaste fem år. Sökningen gav 253 träffar och 
samtliga titlar lästes. Av titlarna lästes 41 abstrakt och 13 artiklar lästes i sin helhet. 
Av 13 artiklar kvalitetsgranskades sju artiklar enligt Carlsson och Eimans (2003). Tre 
artiklar bedömdes som grad I och II och inkluderas i resultatet. Sökningen med 
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ämnesord gav färre träffar än vid fritextsökning och var mer specifik till vårt syfte 
således valdes ämnesordssökning. Vid fritext- och ämnesordssökningarna återkom 
många artiklar som dubbletter (se bilaga B).  

CINAHL 
CINAHL är en databas som omfattar vetenskapliga tidskriftsartiklar som täcker 
omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg och Wengström, 2016). Första 
sökningen i CINAHL utfördes som fritextsökning med orden nurs* AND handover. 
Begränsningar som valdes var att texten skulle vara skriven på engelska, peer review 
samt artiklar publicerade mellan 2014-2019. Sökningen gav 248 träffar och samtliga 
titlar lästes. Andra sökningen gjordes med ämnesord nurs* AND [MH] (MM "Hand 
Off (Patient Safety)"). Begränsningar som användes var att texten skulle vara skriven 
på engelska, peer review och publicerad mellan 2014-2019. Sökningen gav 294 träffar 
och samtliga titlar lästes. Av titlarna lästes 35 abstrakt och nio artiklar lästes i sin 
helhet. Av nio artiklar kvalitetsgranskades sex artiklar enligt Carlsson och Eimans 
(2003). Fyra artiklar bedömdes som grad I och II och inkluderas i resultatet. 
Ämnesordssökningen gav fler träffar än vid fritextsökningen och var mer specifika till 
syftet således valdes ämnesordssökningen. Vid fritext- och ämnesordssökningarna 
återkom många artiklar som dubbletter (se bilaga B).  

PsycINFO 
PsycINFO är en databas som omfattar vetenskapliga tidskriftsartiklar som täcker 
psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden 
(Forsberg & Wengström, 2016). I fritextsökningen användes nurs* AND handover. 
Begränsningar som användes var att texten skulle vara skriven på engelska, peer 
review och publicerade mellan 2014-2019. Sökningen gav 79 träffar och samtliga 
titlar lästes. Av titlarna lästes 25 abstrakt och åtta artiklar i sin helhet. Av åtta artiklar 
kvalitetsgranskades fyra artiklar enligt Carlsson och Eimans (2003). Tre artiklar 
bedömdes som grad I och II och inkluderas i resultatet. Andra sökningen gjordes med 
Thesaurus som inte gav några träffar således bestämdes att fritextsökning skulle 
användas. Vid sökningen förekom dubbletter från CINAHL och PubMed (se bilaga 
B). 

Databearbetning 
För att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet samt beskriva artiklarnas innehåll 
genomfördes tillsammans en artikelöversikt (bilaga C) enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall. De artiklar som erhöll nivå I och II inkluderades i resultatet. 
Samtliga utvalda artiklarna lästes först enskilt och sedan tillsammans för att få en 
djupare förståelse av innehållet (Segesten, 2018). Artiklarna analyserades först 
individuellt sedan diskuterades innehållet gemensamt för att kvalitetssäkra 
dataanalysen (Henricson, 2017). När artiklarna lästes igenom ströks text under som 
stämde överens med syftet. Texterna bearbetades ytterligare och samlades ihop i ett 
Word-dokument. Texten delades upp i olika faktorer som påverkade överrapportering. 
De olika faktorerna analyserades för att urskilja om det fanns likheter, därefter 
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bildades olika teman (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt Danielsson (2017) kan 
tema ses som en helhet som binder ihop de kategorierna. Databearbetningen 
genomfördes noggrant tills enighet uppnåddes och alla teman framkom. De teman 
som framkom var struktur, samarbete i team och patientens delaktighet. I de olika 
teman förekommer det faktorer som påverkade sjuksköterskornas överrapportering. 
Efter att alla faktorer identifierats lästes artiklarna igenom en gång till för att 
säkerställa att inget missades.  

Forskningsetiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2017) betonar vikten av att varje forskningsprojekt ska ha 
ett tillstånd från etisk kommitté. Enligt Kjellström (2017) handlar forskningsetik om 
att värna om deltagarnas integritet. Internationellt finns Helsingforsdeklarationen som 
fokuserar på medicinsk klinisk forskning och redogör bland annat för vikten av att 
skydda deltagarna mot ohälsa samt att studierna ska vara granskade av oberoende 
personer. Helsingforsdeklarationen har också fokus på att väga risker med nytta för 
samhället (Helsingforsdeklarationen, 2018). Belmontrapporten är ett etiskt dokument 
vars syfte är att ge rådgivning vid etiska svårigheter och innefattar: respekt för 
personer, göra-gott-principen och rättviseprincipen. Principerna innebär att 
deltagarna ska få information om studien, att forskarna ska värna om deltagarnas 
välbefinnande genom att ta hänsyn till de som är sårbara, exempelvis de som har svårt 
att ge samtycke och att deltagarna behandlas lika (Kjellström, 2017). Lagar i Sverige 
som styr vetenskapligt arbete är Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning (SFS 2018:218) och Lagen om Etisk Prövning (SFS 2003:460). 
Personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt så att den personliga integriteten inte 
kränks (SFS 2018:218). Lagen om etisk prövning (SFS 2003:460) handlar om att de 
som bedriver human forskning ska låta forskningsprojekten genomgå en etisk 
prövning. Kjellström (2017) poängterar vikten av att deltagandet i forskningen ska 
vara frivilligt och att deltagarna skall kunna avbryta när som helst utan att förklara 
varför. Forsberg och Wengström (2017) belyser att i en allmän litteraturstudie ingår 
att artiklarna ska vara granskade av etisk kommitté och att samtliga referenser ska 
vara redovisade. Åtta av resultatartiklarna var granskade av någon form av etisk 
kommitté. Två av artiklarna var inte granskade av etisk kommitté då de inte innehöll 
någon patientinformation och ingick i kvalitetsförbättringsprojekt på respektive 
sjukhus. I fem av artiklar fanns det uppgift om att deltagarna hade fått skriftlig 
information om studien. I två av dessa fem artiklar fick de även muntlig information. 
Enligt Kjellström (2017) fick det inte förekomma någon typ av belöning för att delta i 
studier då det var etiskt olämpligt. I en av artiklarna beskrevs att deltagarna blivit 
erbjudna rabattkupong till klinikens matsal efter att de deltog studien. Kjellström 
(2017) beskriver begreppet konfidentialitet som försäkrar att data förvaras på ett sätt 
så att den inte sprids till obehöriga eller kan kopplas till en enskild individ. I hälften 
av artiklarna framgår det tydligt att deltagarna har svarat anonymt, vilket innebär att 
de inte går att spåra identiteten.  



 

 8 

Resultat 
Resultatet från litteraturstudien delas in i tre olika teman kopplade till 
överrapportering: struktur, samverkan i team och patientens delaktighet.  

Struktur 
En gemensam faktor för god överrapportering var att sjuksköterskorna hade läst om 
patienten, att de kom i tid och att de använde sig av en tydlig struktur (Ernst, 
McComb & Ley, 2017). Vid skiftbytet erhöll sjuksköterskor en tydlig skriftlig 
information (rapportblad) som innehöll patienters namn, ålder, diagnos, behandling, 
kost, olika undersökningar och vårdbehov (Giske, Melås & Einarsen, 2018). 
Rapportbladen kunde se olika ut beroende på vilken avdelning överrapporteringen 
skedde. Mindre önskvärd struktur var när överrapporteringen var rörig, stressig och 
ostrukturerad, exempelvis när den genomfördes utan att följa en viss ordning (Giske 
et al., 2017). En stor andel sjuksköterskor använde sig av SBAR som struktur (Ernst 
et al.,2017), vilken hjälpte sjuksköterskor att sammanfatta informationen på ett 
strukturerat och patientsäkert sätt (Achrekar et al., 2016). Nyutexaminerade 
sjuksköterskor hade svårigheter att samla in och rapportera det viktigaste och 
nyutbildade sjuksköterskor behövde en grundutbildning i överrapportering som borde 
ingå i sjuksköterskors utbildning (Manias, Geddes, Watson, Jones & Della, 2016).  

Sjuksköterskor uppfattade att bedside-rapporteringen krävde mer tid, men det visade 
ingen större skillnad när det handlade om övertid (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). 
Bruton et al. (2016) konstaterar att bedside-rapporteringen tog längre tid på grund av 
patientavbrott. Långdragna överrapporteringar genererade i övertidsarbete (Bruton, 
Norton, Smyth, Ward & Day, 2016). Genom att utveckla de tre kärnkomponenterna: 
patientsammanfattning, handlingsplan och sjuksköterskors gemensamma bild av 
patienten blev överrapporteringarna kortare, mer strukturerade och genererade mer tid 
till omvårdnad (O´Rourke, Abraham, Riesenberg, Matson & Lopez, 2018). Giske et 
al. (2017) uppmärksammade att om sjuksköterskor hade gott om tid vid 
överrapporteringen, fanns det tid för en dialog angående medicinering, omvårdnad 
och patientuppföljning. Mer tid vid överrapportering resulterade också i att 
mottagande sjuksköterska hade tid att reflekterade över omvårdnaden och patientens 
tillstånd innan de presenterade sig för patienten (Giske et al., 2017). Ernst et al. 
(2017) beskrev att förlängd överrapportering ökade sjuksköterskornas stress och det i 
sin tur påverkar vårdkvaliteten. När en avdelning hade tidsbestämda rutiner som 
behövde följas innebar en förlängd överrapportering att sjuksköterskor inte hann med 
allt arbete. Nattskiftet hade inte samma resurser som dagskiftet, vilket kunde leda till 
att hela arbetet försköts vid förlängd överrapportering (Ernst et al., 2017).  

Giske et al. (2017) fann att avbrott och störningar vid överrapportering på 
sjuksköterskeexpeditioner var en vanlig faktor som kunde innebära negativa 
konsekvenser för patienter och personal. Vid överrapportering skedde minst ett 
avbrott per tillfälle och det var fler avbrott på eftermiddagarna än morgnarna på grund 
av att sjuksköterskor pratade om annat (Poot, de Bruijne, Wouters, de Groot & 
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Wagner, 2014). Enligt var de vanligaste avbrotten eller störningarna: ringande 
telefoner, olika ljud, kopiator eller annan personal som talade i samma rum, eller 
rummet bredvid, patient och anhöriga som knackade på dörren eller patient med 
försämrat tillstånd (Giske et al., 2017). Dessutom kunde mottagande sjuksköterskor 
kunde vara ouppmärksamma på grund av att de drack kaffe, plockad i rapportblad 
eller tittade på mobilen. Alla avbrott och störningar resulterade i att sjuksköterskor 
hade svårt att koncentrera sig på relevant information rörande patienterna (Giske et 
al., 2017). När sjuksköterskor träffades i ett bestämt rum och på en exakt tid så var det 
mycket färre avbrott och störningar än på sjuksköterskeexpeditionen.  

Samverkan i team  
Teamarbetet började i samband med skiftbytena och utgångspunkten var oftast 
skriftlig dokumentation angående patienten (Ernst et al., 2017). Både verbal och icke 
verbal kommunikation användes och var av betydelse för teamet. Den icke verbala 
kommunikationen kännetecknades av att sjuksköterskor och övriga i teamet hade 
ögonkontakt med varandra och kunde se varandras ansiktsuttryck. Ett stressat röstläge 
inverkade också på förståelsen om informationen (Giske et al., 2017). 
Överrapporteringen blev effektivare och skapade mer intresse när deltagarna satt 
mittemot varandra, vilket medförde att informationen blev lättare att ta till sig och 
genererade fler frågor. När sjuksköterskor vände sig mot datorskärmen var det svårare 
för de andra deltagarna att förstå och höra informationen. Otydlig, viskande röst och 
obestämda formuleringar skapade en begränsning i informationsutbytet, vilket 
resulterade i att de andra i teamet kände sig osäkra och kunde inte ställa frågor (Giske 
et al., 2017). Olika attityder och personliga värderingar skapade antingen en positiv 
eller negativ bild av patienten. Sjuksköterskors positiva attityder kunde påverka hela 
teamet och skapa en stödjande kultur. Negativa attityder påverkade patientsäkerheten 
och omvårdnaden då teamet inte fungerade i sin helhet. Genom att sjuksköterskor 
fördelade ansvaret kände sig alla som en del i teamet och kunde hjälpas åt vid svåra 
situationer (Giske et al., 2017).  

Patientens delaktighet  
Patienter ville vara delaktiga i sin egen vård genom att få information om exempelvis 
aktuellt hälsotillstånd och vad som var planerat (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). 
Bedside-rapporteringen var en muntlig överrapportering där strävan var att göra 
patienten och anhöriga delaktiga i vården (Whitty, Spinks, Bucknall, Tobiano & 
Chaboyer, 2017). En av fördelarna med bedside-rapportering var att patienter träffade 
de sjuksköterskor som var ansvariga för omvårdnaden, vilket skapade en känsla av 
delaktighet och trygghet hos patienter (Sand-Jecklin & Sherman 2014; Whitty et al., 
2017; Bruton et al., 2016). Vid bedside-rapporteringen hade patienter möjlighet att 
svara på frågor om måendet och lyssna samt korrigera felaktig information. Patienter 
upplevde inte att det var jobbigt att sjuksköterskor delade känslig information trots att 
en familjemedlem var närvarande (Whitty et al., 2017). När familjer var engagerade 
och på plats vid överrapporteringen, uppfattades informationsöverföringen som mer 
effektiv men det framgår exakt hur (Manias et al., 2016). Trots att det fanns många 
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fördelar med bedside-rapportering, så förekom det att patienten kände sig passiv i sitt 
deltagande (Bruton et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde att det var jobbigt att dela 
känslig information muntligt och vill egentligen göra det skriftligt (Whitty et al., 
2017) och det förekom att sjuksköterskor hade delade meningar om 
överrapporteringen skulle ske vid patientens säng eller på ett kontor. En del 
sjuksköterskor tyckte att bedside-rapportering var tidskrävande och att patienten inte 
behövde hör allt (Whitty et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde det negativt att 
rapportera känslig information såsom familjeförhållande, yrke och prognos vid 
patienten säng då det kan höras av andra (Tobiano, Whitty, Bucknall & Chaboyer, 
2017). Bedside-rapportering tog längre tid när fler var involverade och 
familjemedlemmar kom med irrelevanta frågor (Tobiano et al., 2017). Patienter med 
kognitiv svikt eller demens kunde inte delta då de inte hade möjlighet att tillgodose 
sig informationen (Tobiano et al., 2017). I samband med bedside-rapportering kunde 
patienter behöva hjälp med omvårdnaden, exempelvis att justera en näsgrimma vilket  
i sin tur kunde resulterade i att viktig information utelämnades (Ernst et al., 2017; 
Tobiano et al., 2017).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Intresset för överrapportering väcktes i samband med de olika perioderna av 
verksamhetsförlagd utbildning och låg till grund för denna allmänna litteraturstudie. 
Henricson (2017) ser processen med att hitta ett ämne som en inventering. Ämnet 
skulle ha en tydlig koppling till yrkesprofessionen och omvårdnad och syftet blev att 
beskriva faktorer som påverkade sjuksköterskors överrapportering. Överrapportering 
är ett arbetsmoment som ingår i professionen och är av betydelse för omvårdnadens 
kvalitet. Den inledande sökningen i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO 
utfördes för att få en överblick över relevanta artiklar (Willman et al., 2016). Tio 
artiklar inkluderades och var från USA (3), Norge (1), Australien (3), Holland (1), 
Indien (1) och Storbritannien (1). De hade liknande innehåll och belyser 
överrapportering ur ett internationellt perspektiv. Trots den geografiska spridningen 
och otillräcklig kunskap om de olika ländernas sjukvård är överförbarheten till svensk 
sjukvård möjlig, då överrapportering står inför samma dilemma när det gäller att 
förmedla korrekt information om patienten (Henricson, 2017).   

Karlsson (2017) rekommenderar att ta hjälp av en expert för att få en överblick om 
ämnet och därför gjordes ett besök hos Högskolan i Halmstads bibliotekarie, vilket är 
en styrka. Utifrån Forsberg och Wengström (2016) genomfördes sökning i 
databaserna som fritext- och ämnesordssökning med hjälp av ämnesord och fritextord 
med trunkering, vilket gör sökningen mer specifik. Genom att använda olika 
sökningsstrategier undersöks området om vilken forskning som finns, många artiklar 
som framkom var dubbletter. Fritextsökning användes ej, eftersom ämnesordssökning 
är mer specificerat. Ordet handover användes som ämnesord i samtliga databaser. I 
databasen PsycINFO gavs inga träffar varför fritextsökning gjordes, detta kan vara en 
svaghet då ämnesord inte kunde användas där. För att skapa en systematisk sökning 
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användes ämnesordssökning i CINAHL och PubMed. I PubMed gav 
ämnesordssökningen färre träffar än vid fritextsökningen och i CINAHL var det 
tvärtom. En styrka vid sökningarna var att alla titlar lästes och det visade sig att en 
stor del av artiklarna som framkom vid fritext- och ämnesordssökning var dubbletter i 
databaserna, vilket kan stärka trovärdigheten. Sökordet nurs med trunkering användes 
vilket kan vara en styrka då all data som innehåller sjuksköterskors omvårdnad 
kommer med. Det är en styrka för sökningen att använda booleska operatörer AND 
för att minska antal träffar och ej fånga artiklar som inte är relevanta till studiens syfte 
(Karlsson, 2017). Resultatet omfattar vetenskapligt granskade artiklar (Östlund, 
2017), vilket ökar studiens kvalitet och trovärdighet. Karlsson (2017) för resonemang 
kring källkritik där ett kriterium handlar om hur aktuellt materialet är och därför 
gjordes en avgränsning i litteraturstudien där artiklar mellan 2014 och framåt 
användes (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att avgränsa antalet år kan både 
vara en styrka och en svaghet. Ny forskning fångas upp men det kan medföra att 
värdefulla artiklar med god kvalitet faller utanför den satta tidsramen. Samtliga 
artiklar skulle vara skrivna på engelska för att de skulle kunna läsas, men en del svåra 
ord behövde översättas för att förstå innebörden, vilket kan innebära feltolkning.  

Bedömning av artiklarnas kvalitet utfördes gemensamt enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall, vilket ökar studiens trovärdighet. Samtliga artiklar uppnådde 
grad I och II, vilket är en styrka. Artiklar med grad III exkluderades vilket kan vara en 
styrka då de ej är trovärdiga. Även om det finns en mall att utgå ifrån är bedömningen 
subjektiv, vilket kan påverka slutresultatet för vilka artiklar som kommer med i 
litteraturstudien. Resultatet innehöll artiklar med kvalitativ (3), kvantitativ (5), och 
mixad metod (2). Trovärdigheten i resultatartiklarna kan anses vara hög då samtliga 
berör ämnet överrapportering. I en av artiklarna föri ekom triangulering (Ernst et al., 
2017). Pribe och Landström (2017) rekommenderar att forskarna inom omvårdnad 
agerar så objektivt som möjligt genom att beskriva sin förförståelse. Forsberg och 
Wengström (2016) belyser triangulering som ett sätt att öka trovärdigheten i 
forskningsarbetet där fler forskare studerar data ur olika synvinklar. Innan denna 
litteraturstudie påbörjades hade författarna erfarenhet av arbete inom hälso- och 
sjukvård. Erfarenheterna består av att ha arbetat som undersköterskor på Varbergs 
sjukhus samt praktiktillfällen under utbildningen. Genom att kontinuerligt ta hjälp av 
utomstående, handledare och medstudenter för kritisk granskning av studien samt inte 
”färga data” ökar det trovärdigheten och bekräftelsebarheten i denna litteraturstudie 
(Mårtensson och Fridlund, 2017). Litteraturstudien kan upprepas av andra då metoden 
finns tydligt beskriven, vilket skapar större pålitlighet. Samtliga resultatartiklar är 
godkända av en etisk kommitté, vilket är en styrka (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkar 
sjuksköterskors överrapportering. Tre olika teman vid överrapportering framkom i 
resultatdelen: struktur, samverkan i team och patientens delaktighet. Överrapportering 
vid skiftbyte är en avgörande process där ansvaret för patienten lämnas över från en 
sjuksköterska till en annan (Jefferies, Johnson & Nicholls, 2012). Resultatet visade att 
det inte fanns överrapporteringar som var problemfria, men det fanns faktorer som 
förbättrade och bidrog till en högre patientsäkerhet (Ernst et al., 2018). Drach-Zahavy 
et al., (2014) beskrev att information vid överrapportering skulle vara detaljerad och 
strukturerad, men trots mycket forskning kring överrapporteringar har det visat sig att 
det inte finns någon struktur som fungerar vid alla typer av överrapporteringar 
(Drach-Zahavy et al., 2014). Den schweiziska ”ostmodellen” är en bra liknelse av 
begreppet överrapportering. Vid överrapportering förekommer alltid 
informationsförluster, som kan liknas vid hålen i osten, desto flera hål i osten desto 
fler negativa händelser. För att förhindra dessa negativa händelser från att uppstå 
behöver det finnas flera barriärer som motverkar det negativa (Kim, Lyder, McNeese-
Smith, Leach. & Needleman, 2015). En barriär kan vara en struktur eller rutin som 
alltid skall följas och som förhindrar att det sker informationsförluster. SBAR är en av 
struktur och om den följs kan den fungera som en barriär, men alla delar i SBAR 
måste följa med, annars blir det inte någon fortsatt rapportering (Siemsen et al., 2012). 
SBAR ansågs vara en tydlig struktur som många ville arbeta efter för att minska 
informationsförlust (Achrekar et al., 2016; Poot et al., 2014). Det fanns också 
exempel på sjukhus i Indien som ville införa modellen på bred front för att skapa en 
likvärdig överrapportering (Achrekar et al., 2016). SBAR är från början ingen modell 
för sjukvården utan kommer från säkerhetstänkandet inom rymd- och 
kärnkraftsindustrin (Wallin & Thor, 2008) och måste anpassas beroende på 
verksamhet. Sjukvården ser olika ut och det finns skillnader mellan exempelvis 
psykiatri och akutsjukvård som ställer olika krav på vad som skall kommuniceras vid 
en överrapportering. Blom et al. (2015) skriver att SBAR är ett komplement till 
skriftlig och muntlig överrapportering vilket antyder att modellen inte behöver vara 
hela lösningen utan ses som ett stöd för att få med det viktigaste. Även om det inte 
finns en generell struktur som klarar av att täcka in alla behov av 
informationsöverföring vid överrapportering så är bilden tydlig att en struktur skapar 
bättre förutsättningar. Tidigare erfarenheter av överrapportering och forskning i ämnet 
visar att det sker fler skador inom vården när informationen är otillräcklig.  

Det visar sig även att överrapportering är en avancerad och omfattande del av 
sjuksköterskans arbete och de faktorer som är betydande för en god överrapportering 
är strukturerat informationsutbyte (Holly & Poletick, 2014). En samhällelig aspekt är 
att kostnaderna för vårdskador är höga och för den enskilda patienten kan det innebära 
stort lidande om informationen vid överrapporteringen blir fel eller ofullständig 
(Socialstyrelsen, 2019). Förmågan att titta på hur andra organisationer och 
verksamheter löser samma problem är något som är typiskt för de resultat som 
presenteras (Wallin & Thor, 2008). Lärdomarna är många, men sjukvården har 
fortfarande en bit kvar att helt kunna ta till sig andra lösningar än den nuvarande 
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överrapporteringen (IVO, 2014). Resultatet visade att fokus blev att försöka få med 
sig patienten i processen att överföra informationen mellan sjuksköterskor (Tobiano et 
al., 2017). När patienten var delaktig vid överrapporteringen kunde patienten 
korrigera felaktig information och svara på frågor om sitt hälsotillstånd, vilket främjar 
patientsäkerheten. Även om bedside-rapportering gav patienten möjlighet till 
delaktighet och personcentrerad vård så passade det inte alla patientgrupper, men en 
förutsättning är patienten behöver få en inbjudan (Tobiano et al., 2017). 
Sjuksköterskor behöver motivera patienten till att delta vid bedside-rapportering då 
kommunikationen blir bättre och patienten blir mer delaktig i sin egen vård. Trots att 
bedside-rapportering är bra för alla inblandade så behöver patientens konfidentialitet 
beaktas (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall, & Ringdal, 2018). Sjuksköterskorna 
har olika strategier för att hantera känslig information såsom att tala lågt, skriva på 
lappar och om det finns möjlighet välja ett avsides rum (Lupieri , Creatti & Palese, 
2016). Vid bedside-rapportering bryts tystnadsplikten om det finns andra i rummet 
som kan höra Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659 12 §, kapitel 6). Människor i 
samhället i övrigt ställer högre krav på att få en högkvalitativ vård, vilket också 
innebär att de vill vara med och ta del av den information som ges vid 
överrapportering (Manias et al, 2016). En bedside-rapportering kräver mycket av 
sjuksköterskor då en öppen överrapportering även kan påverka andra patienter vilket i 
sin tur skapar frågor om att skydda den enskilda patientens integritet (Oxelmark et al., 
2018. Patientens hälsotillstånd ska inte höras av andra då det är personlig information 
som andra inte behöver veta. Möjligen kunde en kombination av läsrapport och 
bedside-rapport vara en idé, då sjuksköterskor först kan läsa om det som patienten 
inte behöver höra flera gånger varje dag och bara nämna det som rör det aktuella 
vårdtillfället och fortsatt planering. De känsliga delarna kan också förmedlas mellan 
sjuksköterskor i ett separat rum där patientens konfidentialitet kan bevaras.  

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenserna är teamarbetet, som visade sig ha 
betydelse för kvaliteten vid överrapportering (Ernst et al., 2017; Giske et al., 2018). 
För att skapa bra förutsättningar för överrapportering krävdes ett samarbete mellan 
arbetslagens medlemmar. Detta framkom i flera studier, vilket indikerar vikten av att 
kunna agera som ett team för att säkerställa att relevant information förs vidare mellan 
de olika passen. Ett av de viktigaste resultaten som framkom, var att överrapportering 
som skedde utan avbrott och störningar förbättrade teamets kommunikation och 
delaktighet (Ernst et al., 2017; Giske et al., 2017; Poot et al., 2014; Whitty et al., 
2016). Kommunikationsbrist kan orsakas av avbrott och störningar som Wallin & 
Thor (2008) anser vara en grund till vårdskador. En bra samverkan i ett arbetslag kan 
vara grunden till en bra kommunikation vilket hjälper överrapporteringssituationen så 
att den röda tråden bibehålls och ingen avbryter eller visa ointresse. Tryggheten i 
arbetslaget gör att det är möjligt att ställa vilka frågor som helst utan att känna sig 
dum.  

Vid överrapportering får det inte förekomma ointresse, dålig attityd eller bristande 
kommunikation då det i slutändan kan påverka patientsäkerheten (Giske et al., 2017). 
Negativa attityder, som att inte överrapportera redan kända patienter, kunde leda till 
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att viktig information uteblev (Aase, Reine, Raeder & Rustoen, 2018). 
Överrapporteringen blir bättre om den som tar emot informationen lyssnar, antecknar 
och ställer frågor om något verkar oklart (Jefferies et al., 2012). Förmågan att arbeta 
med relevant information har allt större plats i dagens samhälle och en av de andra 
kärnkompetenserna belyser vikten av att kunna tillämpa informatik i det vardagliga 
arbetet (Liljekvist & Törnvall, 2013). Det finns ett krav på att informationen vid 
överrapporteringen behöver dokumenteras i journalen så att alla kan läsa om någon 
information inte uppmärksammas. Dagens patienter har idag tillgång till sin egen 
journal direkt via internet, vilket kan ses som ett stöd för att säkerställa att rätt 
information rapporteras vidare. Det kan också vara en grund för en bra dialog mellan 
sjuksköterskan och patienten (Wikman-Melander, A, 2012). Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) syftar till att bevara patientens kontinuitet vilket 
innebär att informationen vid överrapportering följer med patienten under hela 
vårdkedjan. En säker vård kräver samarbete mellan sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal för att se till patientens bästa. Sjuksköterskor har ett ansvar att bedriva 
säker vård och skapa en kontinuitet som patienten så väl behöver, men det krävs inte 
bara kunskap i omvårdnad utan även en etisk insikt om vad som är rätt för patientens 
välmående. Ansvar handlar om att förstå konsekvenserna av den omvårdnad som ges 
och i förlängningen kunna omsätta sin kunskap till väl avvägda handlingar. Det finns 
etiska övervägande att ta ställning till som sjuksköterska och när tiden för 
överrapportering är knapp blir det ännu tydligare. Ett etiskt dilemma infinner sig när 
det gäller att avgöra vilken patient som ska få mest fokus vid överrapporteringen.  

Erfarenheten hos sjuksköterskor visade sig vara en betydande faktor för att veta 
vilken information som skulle finnas med vid en överrapportering för att skapa en 
trygg och säker vård (Manias et al., 2016). Mängden erfarenhet framkom 
genomgående i de allra flesta studierna och visade vikten av att behålla van personal 
inom organisationen och även dra nytta av deras skicklighet så att nyutexaminerade 
sjuksköterskor kunde ta del av denna kunskap (Giske et al., 2017; Manias et al., 
2016).  

Konklusion och implikation 
I denna litteraturstudie framkom det faktorer som är av betydelse för 
överrapporteringens kvalitet. Hoten mot en säker överrapportering kan vara avbrott 
orsakade av personal, telefonsamtal samt negativa attityder. En arbetsmiljö med en 
bra kommunikation, ett gott samarbete och en stark lagkänsla skapar effektivare 
överrapportering. Genom användning av bedside-rapportering kan patientsäkerheten 
öka då patienten har möjlighet att korrigera felaktig information.  

Erfarna sjuksköterskor kan fungera som förebilder för nyutexaminerade 
sjuksköterskor, som behöver mer kunskap och praktik inom överrapportering. Genom 
att bli medveten om de faktorer som påverkar överrapportering kan vårdskador 
minskas, patientsäkerheten öka och vårdkvaliteten förbättras. Tydlig struktur där 
sjuksköterskor får rapportera utan avbrott och en tydlig mall kan minska 
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informationsförlusten. Med utgångspunkt från studiens resultat vore det av betydelse 
att sjuksköterskeprogrammet behöver inkludera ytterligare träning av 
överrapportering. Forskningen behöver identifiera strukturer för överrapportering som 
säkerställer patientsäkerheten och underlättar för sjuksköterskor. Brister vid 
överrapportering är ett internationellt problem och kan inte härledas till något enskilt 
land. Det innebär att forskning om överrapportering är en gemensam angelägenhet 
och arbetsområde. Fler studier där olika modeller för överrapportering jämförs vore 
av intresse mest användbart och patientsäkert, för att därefter utveckla en gemensam 
struktur för överrapportering då överrapportering är en process som behöver 
vidareutvecklas.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

[MeSH] = Medical Subject Headings.  

[MH] = Subject Headings 

(*) = Trunkering 

 

Sökord PubMed Cinahl PsycInfo 

Sjuksköterska nurs* (fritext) nurs* (Fritext) nurs* (fritext) 

Överrapportering handover [MeSH]  handover [MH] handover (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*Funnen i tidigare sökning. 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

190320 PubMed 

nurs* AND [MeSH] "Patient 
Handoff"[Majr] 
Limits: Fem år, English. 253 41 7 3 (7*) 

190320 Cinahl 

nurs* AND [MH] (MM "Hand Off 
(Patient Safety)"). 
Limits: Published jan 2014-March 
2019, English, peer reviewed 294 35 6 4 (6*) 

190320 PsycInfo 

nurs* AND Handover 
Limits: 2014-2019, English, peer 
reviewed. 79 25 4 3 (7*) 



BILAGA C  

 

Tabell 3 
Artikel 1: Artikelöversikt 

 

 

Referens Achrekar, M. S., Murthy, V., Kanan, S., Shetty, R., Nair, M. & Khattry, N. (2016). Introduction of 
Situation, Background, Assessment, Recommendation into Nursing Practice: A Prospective study. 
Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 3, 45. doi: 10.4103/2347-5625.178171 

Land  
Databas 

Indien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att introducera och utvärdera SBAR som metod.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv studie 

Urval 20 sjuksköterskor valdes slumpmässigt ut från en större studie på 113 sjuksköterskor via 
randomiserat datorprogram. Av dessa 20 sjuksköterskor avslutade 17 studien.   

Datainsamling Sjuksköterskorna hade en självinstruerande SBAR-manual. SBAR-formuläret spreds för att 
användas vid sjuksköterskors skiftbyten i klinisk miljö. Efter en respektive 16 veckor 
genomfördes mätningar för att bedöma om de använt SBAR. Det var en tregradig skala där de fick 
svara 1 (för ja) och 0 (för nej) och 9 (inte tillämpbar). En del sjuksköterskor använde inte SBAR 
fullt ut. SBAR innehöll 29 punkter, 10 punkter handlade om situationen, sju punkter om bakgrund, 
sju punkter handlade om bedömning och fem punkter handlade om rekommendation. Innehållet i 
SBAR verifierades i patienten journal. Sjuksköterskornas åsikter om hur SBAR-manualen 
fungerade fångades upp med hjälp av en tregradig likertskala från inte alls, något till väldigt 
mycket.  

Dataanalys Data analyseras genom att använda beskrivande statistik samt med ett icke parametriskt test 
(Wilcoxon).  

Bortfall Av 20 sjuksköterskor genomförde 17 hela studien vilket visar ett bortfall på 15 %.   

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• SBAR var användbart för att organisera sitt tänkande vid överrapportering. 
• SBAR som struktur underlättade kommunikationen mellan sjuksköterskor vid 

överrapportering.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II, 79,2 % (38 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvantitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 2: Artikelöversikt 

 

 

Referens Bruton, J., Norton, C., Smith, N., Ward, H. & Day, S. (2016). Nurse handover: patient and staff 
experiences. British Journal of Nursing, 25, 386-393. doi: 10.12968/bjon.2016.25.7.386 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors inverkan och erfarenhet av 
överrapportering både från patient- och personalperspektiv och den upplevda skillnaden mellan 
överrapportering och en medicinsk rond.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Observationsstudie 

Urval Deltagande sjuksköterskor valdes med bekvämlighetsurval det vill säga de som fanns tillgängliga 
och var intresserade av att delta. Kriterier för patienten att delta i studien var att de skulle kunna 
delta i en 30-minuters intervju, kunna ge skriftligt samtycke samt kunna läsa och prata engelska.  

Datainsamling Studien genomfördes på två akutavdelningar i Storbritannien en kirurgisk och en medicinsk. De 
som deltog i studien var åtta patienter, tio sjuksköterskor, en sjuksköterskestudent, tre 
undersköterskor, en läkare och en sjukgymnast. Datainsamlingen utfördes med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer av patient och personal som handlade om erfarenhet inom 
kommunikation och överrapportering. Forskarna utförde observationer av 12 stycken 
överrapporteringar, 12 stycken bedside-rapporteringar samt tre multidisciplinära möten.  

Dataanalys Intervjuerna registrerades och omskrevs noggrant av transkribent. Alla transkriptionerna lästes och 
återlästes av två olika författare och därefter kodades materialet med hjälp av en pragmatisk 
analys. Det kodade materialet analyserades med hjälp av NVIVO som är ett analysverktyg för 
kvalitativa studier. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• Muntliga överrapporteringar med eller utan patient.  
• Bedside-rapport skedde vid patientens säng eller i intilliggande rum för att bevara 

patientens integritet.  
• Patienter och anhöriga ville bli informerade om aktuellt hälsotillstånd. 
• Vid bedside-rapport hade sjuksköterskor och patient möjlighet att ställa frågor samt 

kunde patienten korrigera felaktig information vilket ökade patientsäkerheten. 
• Patient eller anhörig avbröt den röda tråden så att informationen kunde bli ofullständig 

och genererade övertid. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II, 79,2 % (38 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 3: Artikelöversikt 

 

 

Referens Ernst, KM., McComb, S. A. & Ley, C. (2018). Nurse- to- nurse shift handoffs on medical- 
surgical units: A process within the flow of nursing care. Journal of Clinical Nursing, 27, 1189- 
1201. doi.org/10.1111/jocn.14254  

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syfte med studien var att kvalitativt undersöka överrapportering, på en medicin-kirurgisk 
avdelning som en process i växlingen mellan sjuksköterskor, specifikt så handlar det om att 
identifiera hur den ideala överrapporteringen ser ut och hur den avviker från idealet och slutligen 
hur den påverkar omvårdnaden.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ, induktiv ansats 
Innehållsanalys 

Urval Strategiskt urval gjordes av forskaren som skickade E-mejl till sjuksköterskor som var erfarna och 
intresserade av överrapportering. Totalt deltog 22 sjuksköterskor fördelat på fem fokusgrupper.  

Datainsamling Sjuksköterskor från sjukhus A och B deltog i fokusgrupper som spelades in. Diskussionen 
vägleddes av en mängd frågor som hade förberetts i förväg och var lika för varje fokusgrupp. De 
följde en deduktiv forskningsmetodik där deltagarna diskuterade en ideal respektive en icke ideal 
överrapportering och hur det kunde påverka deras skift.  

Dataanalys Dataanalysen utgick från intervjumaterialet för att förstå betydelsen. NVIVO användes för att 
bearbeta materialet som delades upp två teman ideal respektive icke ideal överrapportering. 
Deltagarna från sjukhus A och B fick möjlighet att kommentera rådata. Materialet granskades 
ytterligare en gång av deltagarna för att se om det de sa från början stämmer överens med det 
slutgiltiga resultatet. Slutligen tittade en oberoende sjuksköterska på resultaten för att säkerställa 
kvaliteten.   

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Ideal överrapportering med eller utan patient kännetecknades av ett bra teamarbete där 
deltagarna skapade sig en gemensam bild av patienten, längre erfarenhet i vården och en 
tydlig kommunikation mellan personalen. 

• Icke ideal överrapportering med eller utan patient kännetecknades bland annat av 
upprepade avbrott, sjuksköterskor kommer inte i tid, olika förväntningar på vad som ska 
rapporteras, konflikter, ingen tillgång till dator.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II, 70,8 % (34 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson & Eimans 
bedömningsmall (2003) för kvalitativ metod.  



BILAGA C  

 

Artikel 4: Artikelöversikt 

 

Referens Giske, T., Melås, S. N., & Einarsen, K. A. (2018). The art of oral handovers: A participant 
observational study by undergraduate students in a hospital setting. Journal of Clinical Nursing, 
27, 767-775. doi: 10.1111/iocn.14177 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska förutsättningarna för muntlig överrapportering mellan skift på sjukhuset och 
hur det påverkar patientsäkerheten och kvaliteten på vården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Innehållsanalys 

Urval 52 sjuksköterskestudenter valdes till studien via så kallat strategiskt urval. Studien ägde på sju 
olika vårdavdelningar på ett sjukhus i Norge.   

Datainsamling De som deltog i studien skulle observera överrapporteringar med hjälp av en mall. För att träna 
förmågan att observera överrapportering för studenterna använda sig av rollspel. De använde två 
tabeller för att observera på lika sätt. Sedan fick deltagarna i tre dagar observera överrapportering 
av en patient. En av forskarna besökte studenterna första dagen för att säkerställa att studenterna 
hade förstått uppgiften. Andra och tredje dagen stämde de av för att ge studenterna stöd och hjälp i 
arbetet med att göra observationer.  

Dataanalys Först läste sjuksköterskestudenterna igenom sin data för att få en översikt av all data. Studenterna 
kodade sitt handskrivna material. Sedan träffade forskarna varje grupp för att sammanfatta 
processen. Därefter skapade studenterna vid varje vårdavdelning sina teman. Studenten fick 
analysera och skriva en rapport om sina observationer. Studenterna delades upp i medicinsk och 
en kirurgisk grupp där de fortsatte att jämföra koder och utvecklade teman. Slutligen diskuterade 
de innehållet av de huvudtemana och hur de skulle namnge dem detta arbete utfördes tills alla var 
nöjda med resultatet. Varje grupp av studenter skrev en rapport om projektet och två av grupperna 
gjorde en poster och en presentation av projektet till en forskningsdag.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• Den bästa strukturen är när det finns en tydlig bakgrund kring varje patient och 

information om sjukdomsbilden och att överrapporteringen avslutade med ett tydligt 
budskap om varje patient. 

• Attityden gentemot patienten vid överrapportering spelar stor roll. Den rapporterande 
sjuksköterskan hade stort ansvar när det gällde att skapa en positiv atmosfär. Negativ 
atmosfär påverkade den fortsatta omvårdnaden av patienten.  

• Verbal och icke verbal kommunikation hade betydelse vid överrapportering såsom ord, 
röstläge, kroppsspråk och attityder kunde påverka positivt och negativt.  

• Avbrott/störningar såsom buller, alarm och andra i personalen som pratade, 
mobiltelefoner, hämtar kaffe, plockar upp papper gjorde att deltagande personal tappade 
focus vid överrapporteringen. 

• En överrapportering skulle ges på ett korrekt och detaljerat sätt.  
• Att hålla sig till sammanhanget påverkade kvaliteten vid överrapportering. 
• Överrapporteringen var ett tillfälle att ställa frågor och fördela arbetet och ansvar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II, 79,2 % (38 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvalitativ metod.  



BILAGA C  

 

Artikel 5: Artikelöversik 

 

 

Referens Manias, E., Geddes, F., Watson, B., Jones, D. & Della, P. (2016). Perspectives of clinical 
handover processes: a multi-site survey across different health professionals. Journal of Clinical 
Nursing, 25, 80-91, doi: 10.1111/jocn.12986 

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka hur olika professioner inom sjukvården uppfattar och upplever de olika 
rutiner som används vid överrapportering.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv tvärsnittsstudie med hjälp av enkäter som bestod av utredande frågor 

Urval Studien omfattade mer än 20 hälsoorganisationer, offentliga stora statssjukhus, offentliga 
landsbygdssjukhus och hälsocenter. Studien omfattar olika yrkeskategorier inklusive 
sjuksköterskor. Förfrågan om undersökningen skickades till 5000 hälso- och sjukvårdspersonal. 
759 deltagare började undersökningen och 51 stycken hoppade av och då blev slutligen 707 
stycken kvar. 

Datainsamling Erfarna sjuksköterskor deltog i en förstudie där de svarade på frågor från en enkät. Därefter 
omarbetades enkäten och delades upp i åtta avsnitt och skickades till deltagarna. De fick ett brev 
med instruktioner där det fanns en länk till en databas där de svarade på frågor. Frågorna handlade 
om upplevd effektivitet vid överrapportering, patienter och familjemedlemmars delaktighet, 
betydelsen av att ha förebilder vid överrapportering, behovet av träning av överrapportering, 
avbrott vid överrapportering och möjligheter till förbättring av överrapportering. 

Dataanalys Databasen identifierade enkäterna och det översattes sedan i Excel-blad. Datan importerades till 
IBM SPSS-databas för statistisk analys med Chi-test som mätte skillnader mellan olika 
yrkeskategorier. 

Bortfall 51 deltagare fullföljde inte studien. 

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• Vid överrapportering var det viktigt att de med mer erfarenhet gav återkoppling till de 

med mindre erfarenhet för att utveckla deras förmåga att samla och dela information.  
• Brist på tid att träna och förebilder samt avsaknad av kunskap kring 

överlämningsprocesser.  
• Kunna kommunicera på ett bra sätt vid överrapportering. 
• Patientens delaktighet genererade bättre kvalitet vid överrapportering. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II, 79,2 % (38 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvantitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 6: Artikelöversikt 

 

 

Referens O´Rourke, J., Abraham, J., Riesenberg, L. A., Matson, J. & Lopez, K. D. (2018). A Delphi study 
to identify the core components of nurse to nurse handoff. Journal of Advanced Nursing, 74, 
1659-1671, doi: 10.1111/jan.13565 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera kärnkomponenter vid sjuksköterskors överrapportering. 

Metod:  
Design 

Mixed metod med både kvalitativ och kvantitativ ansats 
Delphiteknik 

Urval Sjuksköterskor som jobbade och var intresserade av överrapportering kontaktades via E-mejl om 
de var intresserade av att delta i studien.  

Datainsamling Deltagarna fick tänka på övergripande överrapporteringskomponenter fylla i frågeformulär och 
motivera sina svar. De fick skatta dessa komponenter enligt en fyrgradig likterskala från inte 
viktigt, lite viktigt till mycket viktigt. De fick även svara på öppna frågor om hur överrapportering 
kunde förändras.  

Dataanalys De analyserade datainsamlingen både med kvalitativ och kvantitativ metod. Det gjordes tre olika 
Delphi-etapper. De kvantitativa svaren validerades och det bestämdes om det skulle göras någon 
ändring efter varje etapp. Kvalitativa svar grupperades med hjälp av innehållsanalysmetod. Om 
det var skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa svar då presenterades de till deltagarna igen 
så att de skulle kunna förstå inkonsekvensen. Resultatet från varje etapp användes för att modifiera 
kärnkomponenterna hos sjuksköterskorna. När de uppnått 80 % likhet så avslutades studien.  

Bortfall 2 deltagare fullföljde inte studien. 

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• Saknades utbildning.  
• Struktur vid överrapportering var viktigt för att undvika missförstånd i kommunikationen. 
• SBAR var inte anpassat för sjuksköterskors överrapportering vid skiftbyte då det krävdes 

en anpassning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II, 79,2 % (38 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 7: Artikelöversikt 

 

 

Referens Poot, E. P., Bruijne, M. C., Wouters, M. C., Wouters, M. G., de Groot, C. J. & Wagner, C. (2014). 
Exploring perinatal shift-to-shift handover communication and process: an observational study. 
Journal of Evaluation in Clinical Practice, 20, 166-175. doi: 10.1111/jep. 12103  

Land  
Databas 

Nederländerna 
PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva aktuella metoder och åsikter om perinatal överlämning 
för att identifiera potentiella förbättringar. 

Metod:  
Design 

Mixed metod med både kvalitativ och kvantitativ ansats 
Observationsstudie 

Urval Studien ägde rum på en förlossningsavdelning. Totalt 70 stycken överrapporteringar observerades 
där 30 stycken rörde läkarrond och 40 stycken rörde sjuksköterskors överrapportering mellan olika 
skift, från natt till dag och från dag till kvällsskift.  

Datainsamling Överrapporteringen mättes med direkta observationer av forskare med hjälp av en checklista. 
Checklistan är utformad för observation av verbal kommunikation. Observationsprotokollet 
justerades och la till vid definitionerna. Överrapporteringens kommunikation mättes genom att 
observera förekomst av SBAR. Mottagarens åsikter om överrapportering mättes också och i ett 
skriftligt frågeformulär. Arbetsbelastningen mättes med validerat instrument NASA-TLX.  

Dataanalys Chi-Square test användes för att bedöma statistiska skillnader när det gäller typ av 
överrapportering, tiden det tog för överrapportering och klinisk erfarenhet samt arbetsbelastning. 
Fischers test användes om uppgifterna var ojämnt fördelade. Om data hade en snedfördelning om 
mottagarens åsikter så användes Mann-Whitney eller Kruskal Wallis för att bedöma den statistiska 
skillnaden.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• Avbrott skedde vi minst hälften av alla överrapporteringar. 
• Ingen ögonkontakt och återupprepning av information försämrade kvaliteten.  
• Brist på intresse vid överrapportering. 
• Reflektion, simuleringsövningar och utbildning krävdes för att förbättra kvaliteten.  
• Vid användning av SBAR så var det oklart vilka delar som användes.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad I, 87,5 % (42 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 8: Artikelöversikt 

 

 

Referens Sand-Jecklin, K. & Sherman, J. (2014). A quantitative assessment of patient and nurse outcomes 
of bedside nursing report implementation. Journal of Clinical Nursing, 23, 2854-2863. doi: 
10.1111/jocn.12575 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att kvantitativt bedöma patient- och sjuksköterskans resultat av genomförandet av 
bedside- rapportering. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Kvasi-experimentell 

Urval Bekvämlighetsurval av patienter och sjuksköterskor gjordes på sju stycken medicin-kirurgiska 
avdelningar. Kriterier för att få delta i studien var att patienterna skulle ha varit inlagd minst 48 
timmar och vara utskrivningsklara inom samma månad enkäten skulle vara inskickad.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes i tre etapper. I den första undersökningen genomfördes inte 
överrapporteringen med bedside men vid de två senare. Patienterna besvarade på enkäter som 
sedan avidentifierades och skickades. Patienter och sjuksköterskor fick besvara 17 frågor. I denna 
enkät besvarades även läkemedelsavvikelser och fall.  

Dataanalys Analysmetoden som användes var ANOVA, en hypotesprövning. De jämförde sjuksköterskornas 
och patienternas svar vid alla tre etapperna. Därefter analyserades resultatet ytterligare och delades 
i teman och kodades.  

Bortfall Antal deltagare som var patienter deltog först 233 och sista gången 148. Sjuksköterskor som 
deltog var först 148 och sist 54.  

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• Patientens delaktighet ökade patientsäkerheten. 
• Vid bedside-rapportering upplevde patienterna bättre delaktighet och visste vem som var 

ansvarig sjuksköterska.  
• Tiden vid överrapportering ökade vid bedside-rapportering.  
• Sjuksköterskorna kände ökat ansvar och deras tankar kring prevention och avvikelser 

minskadevid bedside-rapportering.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad I, 83,3 % (40 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvantitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 9: Artikelöversikt 

 

 

Referens Tobiano, G., Whitty, J. A., Bucknall, T. & Chaboyer, W. (2017). Nurses´ Perceived Bariers to 
Bedside Handover and Their Implication for Clinical Practice. Worldsviews on Evidence-Based 
Nursing, 14, 343-349. doi: 10.1111/wvn.12241  

Land  
Databas 

Australien  
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska och förstå hinder som sjuksköterskor upplever vid bedside-rapportering.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie, induktiv ansats och sedan deduktiv innehållsanalys 

Urval 200 sjuksköterskor som arbetar på fem medicinska sjukvårdsavdelningar och de rekryteras från 
två australienska sjukhus ett privat och ett allmänsjukhus. Forskningsassistenten informerade 
sjuksköterskorna om studien, bekräftade deras behörighet och erhöll skriftligt samtycke.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en tabell sjuksköterskor svara på frågor om hinder vid 
bedside-rapportering 

Dataanalys Resultatet av datainsamlingen grupperades i koder. Alla koderna delades upp i underkategorier 
och kategorier. Två forskare analyserade data självständigt sedan jämfördes data. Alla tankar, 
beslut och idéer dokumenterades (induktiv). Deduktiva frågorna delades upp i speciell ram och 
delades in i avgörande faktorer tills konsensus var nådd.  

Bortfall 24 deltagare fullföljde inte studien.  

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• Sjuksköterskor hanterade känslig information genom att prata med lägre röst, skrev ner 

på papper eller återkom vid ett annat tillfälle.  
• Störande ljud och många personal påverkade kvaliteten vid bedside-rapport. 
• Överrapporteringstiden ökade när familj och patienten diskuterar varje detalj och en del 

frågor var oväsentliga.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad I, 87,5 % (42 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvantitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 10: Artikelöversikt 

 

Referens Whitty, J. A., Spinks, J., Bucknall, T., Tobiano, G. & Chaboyer, W. (2017). Patient and nurse 
preferences for implementation of bedside handover: Do they agree? Findings from a discrete 
choice experiment. Health Expectations, 20, 742-750. doi: 10.1111/hex.12513 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva och jämföra patienternas och sjuksköterskornas nöjdhet med införandet av 
bedside-rapportering. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
A discrete choice experiment (DCE) 

Urval 400 patienter och 200 sjuksköterskor på två australienska sjukhus deltog i studien   

Datainsamling Två dagar före rekryteringen informerades patienterna och sjuksköterskorna och de fick skriftlig 
information på Ipad där de lämnade samtycke. De ville säkerställa att de hade erfarenhet bedside-
rapportering och kunde hantera engelska som språk. Sjuksköterskans och patientens kontakt 
bedöms. 

Dataanalys All analys gjordes i någon statistisk mjukvara Mixed Multinomial Logit Model (MMNL) 
regression analys och patienternas och sjuksköterskornas svar analyserades.   

Bortfall 85 patienter fullföljde inte studien.  
5 sjuksköterskor fullföljde inte studien. 

Slutsats Faktorer som påverkar sjuksköterskors överrapportering: 
• Sjuksköterskor var positiva till bedside-överrapportering. 
• Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ha en tvåvägskommunikation vid bedside-

rapportering.  
• Det skiljde sig mellan patienten och sjuksköterskor hur de vill hantera känslig 

information vid bedside-rapportering.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II, 79,2 % (38 poäng av 48 möjliga poäng), enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvantitativ metod. 
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