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Sammanfattning För inneliggande patienter inom slutenvården genomförs överrapportering minst 

tre gånger varje dygn. Överrapportering skall innefatta information som skapar 

patientsäker vård dock kan information gå förlorad eller missuppfattas vilket kan 

leda till vårdskador. En litteraturstudie har genomförts där tolv artiklar 

granskades med syftet att belysa hur överrapportering kan utformas för att vara 

patientsäker. Analysen resulterade i två kategorier: Överrapportering med 

kommunikationsverktyg och överrapportering vid patientens säng. 

Kommunikationsverktyg gjorde överrapporteringen formell och strukturerad, 

vilket förstärkte kommunikationen och främjade patientsäkerheten. 

Överrapportering vid patientens säng skapade delaktighet samt reducerade 

irrelevant och spekulativ information för att patienten var närvarande. 

Överrapporteringen formar kvalitén på vården som sjuksköterskan ger och därav 

är det av vikt att forskning genomförs berörande patientsäker rapportering. 

Teoretisk och praktisk övning av en säker rapportering bör tillämpas inom 

sjuksköterskans utbildning för att främja patientsäker vård. Inom vårdens 

verksamhet skall möjligheter för förändring och förbättring uppmärksammas 

kring överrapporteringen för att skapa en medvetenhet om problem som kan 

uppstå kring överrapporteringen. 

 
Abstract For hospitalized patients handovers are carried out at least three times daily. 

Handovers should include information which results in safe patient care. During 

handovers information can be lost or misunderstood leading to patient harm. A 

literature review has been conducted in which twelve articles were examined to 

illustrate how handover can be designed for safe patient care. The analysis re-

sulted in two categories: Handover with communication tools and bedside hand-

over. Communication tools made the shift report more formal and structured - 

enhancing communication and promoting patient safety. Bedside handovers en-

hanced patient involvement and reduced irrelevant and speculative information 

during the presence of the patient. Handovers shape the quality of care nurses 

provide and therefore it is important that research regarding handovers related to 

patient safety should be performed. Theoretical and practical training for a se-

cure handover should be practiced in nursing education to promote safe patient 

care. Within health care services there should be opportunities for change and 

improvement to attract attention to, and create awareness about issues that may 

occur around, the handover. 
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Inledning 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) beskriver att vården skall bedrivas så 

att den uppfyller kraven på en god vård, vilket innebär att tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) bör sjuksköterskan ha förmågan att ge relevant information till 

en annan vårdgivare för att uppnå kvalité och kontinuitet i vården. Socialstyrelsen 

(2008a) kartlägger de Lex Maria anmälningar som presenterades mellan åren 2000-2006 

och de innefattas av 1166 fall som berörde information, samverkan och kommunikation. 

Av ovanstående anmälningar framkom att enbart en bråkdel av det totala antalet 

inträffade händelser som handlade om felaktigheter som berörde kommunikation, 

samverkan och information vilket kunde leda till vårdskador, försenade behandlingar 

och lidande (ibid.). World Health Organization [WHO] (2007) beskriver att patienter 

som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården kan få vård av en mängd olika 

vårdutövare inom flertal enheter. Inneliggande patienter träffar dessutom tre olika 

arbetsskift inom sjukhuset varje dygn. Överrapportering skall innefatta information som 

skapar patientsäker vård, dock kan information gå förlorad eller missuppfattas vilket 

kan leda till konsekvenser för den enskilda patienten. Följderna av förlorad samt 

feltolkad information i överrapporteringen kan leda till att kontinuiteten i patientens 

vård bryts och att felaktig behandling ges vilket kan medföra att en vårdskada uppstår 

(ibid.). O’Connell, MacDonald och Kelly (2008) visade att kvalitén på överrapportering 

var undermålig och att informationen som rapporterades var subjektiv och irrelevant till 

patientens vård, vilket ledde till minskad patientsäkerhet. 

Bakgrund 

Enligt Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (ACSQHC, 2010) 

definieras överrapportering som överföring av information samt ansvarskyldighet av en 

patients vård till en annan vårdgivare. Överföring av information sker när patienten 

förflyttas från en avdelning till en annan inom ett sjukhus eller vid sjuksköterskornas 

skiftbyte på en och samma avdelning. ACSQHC (2010) beskriver att informationen som 

överrapporteras antingen är verbal, i skrivet format eller i en kombination av dessa två. 

Sjuksköterskan som mottar överrapporteringen dokumenterar eller förlitar sig på att 

komma ihåg informationen utan anteckningar (ibid.). Ekman och Segesten (1995) 

beskrev att i svensk sjukvård förekommer mestadels verbal överrapportering vilket 

innebär att sjuksköterskan sitter på en bestämd plats, avskilt från patienterna och 

rapporterar patienternas uppgifter till den mottagande sjuksköterskan. 

Överrapporteringar inkluderar namn, födelseår, medicinsk diagnos, tidigare diagnoser, 

aktuell status samt vad som hänt patienten under förra skiftet. Mottagande 

sjuksköterskan skriver ner informationen som överrapporteras och avbryter endast när 

frågor uppkommer (ibid.). 

 

Överrapportering är en kommunikationsform (Chaboyer, McMurray & Wallis, 2010) 

och enligt Sexton et al. (2004) beror patientsäkerhet inom vården på en fungerande 

kommunikation vårdgivare emellan. Socialstyrelsen (2012a) beskriver att brister i 

överrapporteringen inträffade mellan vårdgivare på en avdelning vid skiftbyte samt vid 

patientförflyttning mellan avdelningar på ett sjukhus. Sexton et al. (2004) samt Ye, 
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Taylor, Knott, Dent och MacBean (2007) menade att överrapporteringen saknar 

riktlinjer och en formell struktur, avsaknaden kan resultera i missuppfattningar 

vårdgivare emellan, försenade eller uteblivna undersökningar och behandlingar (ibid.). 

Konsekvenserna av ostrukturerade och informella rapporteringar blir att informationen 

till mottagande sjuksköterska kan bli irrelevant och spekulativ (Sexton et al., 2004). 

Överrapporteringsbrister i form av att relevant information om patienten utelämnades 

kan leda till vårdskador och att patientsäkerheten fallerar (Pezzolesi et al. 2010). Brister 

i överrapporteringen har identifierats som en orsak till uppkomna vårdskador, försening 

av omvårdnadsdiagnoser och behandling av patient (ACSQHC, 2010). Ostrukturerad 

och informell överrapportering beskrivs av ACSQHC (2010) som otillförlitlig och 

varierad i sin utformning. Sexton et al. (2004) beskrev olika utformningar för 

överrapportering vilket inkluderar den verbala överrapporteringen som äger rum på en 

bestämd plats. Bandinspelad överrapportering som den ankommande sjuksköterskan 

lyssnar till för att inhämta information om patienter. Vidare skildrade Sexton et al. 

(2004) skriven överrapportering som den ankommande sjuksköterskan läser för att 

erhålla adekvat information. Webster (1999) beskrev överrapportering vid patientens 

säng vilket inkluderar både ankommande sjuksköterskor och avgående sjuksköterskor. 

Informationen rapporterades vid patientens säng och involverade patienten i sin 

omvårdnad (ibid.). 

 

Enligt Eide och Eide (2009) innefattas kommunikation av ett linjärt perspektiv vilket 

innebär att den sjuksköterska som ger överrapporteringen är sändare och den som 

mottar rapporteringen är mottagare. Informationen som förmedlas består av patientens 

uppgifter som ges av sjuksköterskan och när den mottagande sjuksköterskan uppfattat 

budskapet eller har frågor angående uppgifterna byter de roller, den mottagande 

sjuksköterskan blir sändaren och den som överrapporterar blir mottagaren. 

Informationen sänds fram och tillbaka mellan sändaren och mottagaren genom att 

verbala och icke-verbala signaler och tecken används, dessa ingår i en uppsättning av 

sociala och språkliga sedvanor. För att kunna tolka signaler och tecken måste 

sjuksköterskan ha kännedom om dessa sedvanor (ibid.). 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har till avsikt att skydda patienter mot vårdskada. 

Vårdgivare som utför eller bedriver vård skall vidta åtgärder för att undvika att patienter 

drabbas av skador inom vården. Vårdskada beskrivs som en skada som skett inom 

vården och kunnat förhindras om lämplig åtgärd genomförts. Vårdskada innefattas av 

lidande, sjukdom, dödsfall samt psykisk eller kroppslig skada (ibid.). Socialstyrelsen 

(2008a) beskriver att patientsäker vård prioriteras inom hälso- och sjukvården, trots 

denna strävan inträffar det incidenter som leder till vårdskada. I en studie som 

genomfördes av Socialstyrelsen under 2007, granskades patientjournaler och av dessa 

visades att 8,6 procent av patienterna som vårdats inom somatisk slutenvård drabbades 

av en vårdskada (Socialstyrelsen, 2008b). För att säkerställa god vård och att den 

främjar patientsäkerhet krävs att kommunikation och informationsöverföringen mellan 

vårdpersonal fungerar (SOSFS 2005:12). Föreskrifterna för kvalitet- och patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvården har till uppgift att leda patientsäkerhetsarbetet framåt. 

Arbetet innebär att analysera risker, konstatera och eliminera orsaker till risker samt de 

händelserna som inverkat negativt på patientsäkerheten (ibid.). Inom hälso- och 

sjukvården skall säkerheten vara en tydlig målsättning som drivs av såväl personalen på 

en avdelning som av de styrande i organisationen (Institute of medicine, 1999). Genom 

att utveckla och utforma rutiner vid informationsöverföringen kan sjuksköterskan 
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säkerställa att överrapporteringen sker strukturerat och formellt för att därmed bli 

patientsäker (ibid.).  

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) beskriver att personcentrerad vård synliggör 

vad hälsa innebär för den unika patienten och tillsammans med patienten skapar 

sjuksköterskan förutsättningar för att främja hälsa. Personcentrerad vård strävar att se 

till hela patienten och ge samma giltighet åt patientens perspektiv som åt det medicinska 

perspektivet. För att främja hälsa i omvårdnadsarbetet utgår sjuksköterskan utifrån vad 

hälsa betyder för patienten samt beaktar patientens upplevelse och uppfattning av 

ohälsa. Sjuksköterskan skapar förutsättningar och stödjer patienten att göra 

självständiga val och ta beslut rörande sin hälsosituation (ibid.). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2012b) uppkommer vårdskador på grund av brister och 

störningar i överrapporteringen mellan vårdgivare, för att säkerställa dessa brister finns 

flertal kommunikationsverktyg att ta hjälp av för att uppnå patientsäker vård. 

Kommunikationsverktyg är en modell för att överföra verbal information om patienten 

emellan sjuksköterskor (ibid.). Ett flertal högrisk industrier som inte är kopplade till 

hälso- och sjukvården kunde ge insikter för att förbättra utformningen vilket ökade 

säkerheten kring överrapporteringen (Australian Commission on Safety and Quality in 

Health Care [ACSQHC], 2005). De branscher som sjukvården har använt för att skapa 

nya infallsvinklar är flygindustrin, kärnkraftsindustrin och gruvindustrin. 

Säkerhetsarbetet som tyngre industrier bedriver kan appliceras på hälso- och 

sjukvårdens överrapporteringar (ibid.). För att skapa en gemensam språkbas vid 

överrapporteringar kan kunskap och erfarenhet inhämtas från högriskindustrier (WHO, 

2007). Enligt ACSQHC (2010) kan NH-MDS användas för en säker överrapportering. 

NH-MDS står för nursing handover minimum data set och beskriver den minsta mängd 

data som skall överrapporteras för att skapa säker patientvård. Beroende på vilken enhet 

och patientgrupp som berörs utformas NH-MDS olika för att relevant information skall 

överrapporteras (ibid.). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2012b) kan kommunikationsverktyget SBAR användas för att 

säkerställa att nödvändig och relevant information överrapporteras, vilket skapar en 

strukturerad överrapportering och motverkar uppkomsten av missförstånd. SBAR står 

för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation, stegen rapporteras i 

ordningsföljd och enbart den information som är aktuell i varje steg skall rapporteras. I 

situationsdelen beskrivs kortfattat patientens situation, i andra steget beskrivs patientens 

bakgrund och relevant fakta som angår patienten, i steg tre skildras patientens situation i 

aktuellt tillstånd och i steg fyra ges rekommendationer till den mottagande 

sjuksköterskan om vad som bör göras. Dessa fyra steg rekommenderas av 

Socialstyrelsen att anpassas till den aktuella verksamheten (ibid.).  

 

Mot bakgrund av detta kan det vara av värde att beskriva hur överrapportering kan 

utformas för att vara patientsäker. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur överrapportering kan utformas för att vara 

patientsäker. 
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Metod 

En litteraturstudie genomfördes enligt Friberg (2006) för att sammanställa aktuell 

forskning som berör sjuksköterskans överrapportering relaterat till patientsäkerhet. 

Datainsamling 

Valet av databaser gjordes genom att identifiera de som var omvårdnadsinriktade, vilket 

innefattade Cinahl, Pubmed och Academic Search Elite. Sökning genomfördes även i 

tidskriften Vård i Norden och databasen Swemed+ men inga artiklar hittades som var 

relevanta till syftet, dessa sökningar har därför inte redovisats i sökhistoriken. 

Litteraturstudien påbörjades genom att söka i databaserna Cinahl och Pubmed, för att få 

inblick i ämnets omfattning och om materialet som påträffades var relevant till syfte. I 

denna inledande sökning hittades och identifierades sökorden. Orden som användes 

(Tabell 1) var handoff, shift reports, handover, patient safety och nurse, dessa 

tillämpades tillsammans eller enskilt vilket framgår i Tabell 2 (Bilaga A1-A2). Orden i 

sökningen kombinerades i olika sammansättningar som resulterade i ett flertal artiklar, 

dessa berörde överrapporteringen ur olika perspektiv. I Pubmed fanns enbart patient 

safety som Mesh-term, i kombination med shift reports, handoff eller handover gavs 

fåtal resultat och dessa var inte relevanta till syftet och har därför inte redovisats. 

Sökningarna i Pubmed genomfördes därför uteslutande med fritextord (Tabell 1). I 

Cinahl användes shift reports, handoff och patient safety som CINAHL Headings 

(Tabell 2, Bilaga A1). I Academic Search Elite fanns inga av sökorden som Subject 

terms, vilket ledde till att enbart fritextord användes i Academic Search Elite (Tabell 2, 

Bilaga A2).  

Tabell 1. Sökordsöversikt  

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject head-

ing list 

 

Academic  

Search Elite  

Subject terms 

 

Överlämning/ 

Överrapportering 

Handover*  

(fritext) 

Handover  

(fritext) 

Handover  

(fritext) 

Skiftrapportering Shift reports 

(fritext) 

Shift reports  

  

Shift reports  

(fritext) 

Överrapportering Handoff 

(fritext) 

Handoff 

 

 

Patientsäkerhet  Patient safety  

(fritext) 

Patient safety 

 

Patient safety 

(fritext) 

Sjuksköterska Nurs* 

(fritext) 

 Nurse  

(fritext) 

Inklusionskriterierna i Cinahl innefattade att artiklarna skulle var skrivna på engelska, 

utgivna mellan 2007 och 2012 och vara vetenskapligt utformade. I Pubmed 

inkluderades artiklar som var skrivna på engelska, utgivna under det senaste 5 åren och 
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hade ett abstrakt tillgänglig. Sökinklusionen i Academic Search Elite bestod av att 

artiklarna skulle vara Scholarly (peer reviewed) Journals och vara utgivna mellan åren 

2007 till 2012. Sökningarna begränsades tidsmässigt för att få åtkomst till aktuell 

forskning som publicerats beträffande överrapportering inom sjukhus, relaterat till 

patientsäkerhet. Artiklar som exkluderades var de som enbart berörde studenter, 

läkarnas rapportering, rapportering som skedde utanför sjukhuset samt översiktsartiklar.  

 

Från alla artikelsökningar lästes 392 titlar och 112 abstrakt valdes ut efter att titlarna 

förefallit relevanta i beaktande av syftets innebörd, dock bör det poängteras att ett flertal 

av dessa artiklar var dubbletter. Abstrakten lästes gemensamt och selekterades vidare till 

urval 1 som omfattades av 41 artiklar varav 22 artiklar utgjordes av dubbletter. Nitton 

artiklar lästes i sin helhet efter urval 1 därefter valdes 12 artiklar för att slutgiltiga ingå i 

urval 2 och vara med i litteraturstudien. 

Databearbetning 

Bedömningen av artiklarnas kvalité gjordes tillsammans och genomfördes enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) bedömningsprotokoll för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Den vetenskapliga kvalitén utvärderades enligt kriterierna låg, 

medel eller hög, de kvantitativa och kvalitativa artiklarna bedömdes i separata protokoll 

(Tabell 3, Bilaga B1-B7; Tabell 4, Bilaga C1-C4; Tabell 5, Bilaga D1). En av de 12 

artiklarna var uppdelade i en kvantitativ och kvalitativ del vilket resulterade i en 

kombinerad kvalitetsbedömning (Bilaga D1). Artiklarna diskuterades tillsammans efter 

att de lästs och sammanfattats enskilt. Där efter påbörjades analys för att finna svar på 

hur överrapporteringen på ett sjukhus kan utformas för att den ska vara patientsäker. 

Denna analys genomfördes var för sig genom att färgkoda de olika rapporteringsformer 

i de för litteraturstudiens ingående artiklars resultat och där efter jämfördes sedan 

färgkodningen och efter diskussion av denna analys framkom två kategorier: 

Överrapportering med kommunikationsverktyg samt överrapportering vid patientens 

säng.  

Resultat 

Litteraturstudien har genomförts för att belysa utformning av sjuksköterskans 

överrapportering relaterat till patientsäkerheten. Artiklarna som analyserades 

presenteras i två kategorier. 

Överrapportering med kommunikationsverktyg 

Catchpole et al. (2007) undersökte om högriskbranscher kunde hjälpa hälso- och 

sjukvården att utforma ett kommunikationsverktyg som skulle användas i 

överrapporteringen mellan operation och intensivvårdsavdelningen för att främja 

patientsäkerheten. I studien utvecklades en enkel utformning av överrapporteringen 

genom att kombinera expertis från Formula 1 tävlingsteam och flygkaptener med hälso- 

och sjukvårdens kunskap. Enligt Ottewill, Urben och Elson (2007) är 

kommunikationsverktyget CHAPS (Clinical picture, History, Assessment, Plan, Sharing 
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information) ett verktyg som främjar en säker och effektiv överrapportering på en 

förlossningsavdelning mellan vårdpersonal. CHAPS utvecklades utifrån SBAR’s design 

och anpassades till en förlossningsavdelnings förutsättningar. CHAPS består av fem 

steg som baseras på situation, bakgrund, aktuellt tillstånd, vårdplanering och diskussion 

av gemensam information. Enligt Wilson (2011) är kommunikationsverktyget P-VITAL 

(Present, Vital signs, Input and output, Treatment and Diagnosis, Admission or 

discharge, Legal issues) utformat för att beskriva patientens situation i sex steg och 

består av patientens bakgrund, patientens parametrar, kontroll av vätskebalans, kontroll 

av behandling och diagnos, in- och utskrivning av patient samt att rätt dokument är ifyllt 

och arkiverat. 

 

Catchpole et al. (2007) visade att tekniska fel minskade och att 

informationsöverföringen i överrapporteringen förbättrades när patienten förflyttades 

mellan avdelningarna. Antalet tekniska fel per överrapportering reducerades efter att det 

nya verktyget infördes (ibid.). Ottewill et al. (2007) beskrev en förbättring genom att 

informationsutbytet mellan personalen stärktes. CHAPS gjorde överrapporteringen 

formell och strukturerad, vilket förbättrade patientsäkerheten. Merparten av personalen i 

studien ansåg att CHAPS hade förbättrat överrapportering relaterat till kommunikation. 

Innan införandet av CHAPS var det 12 avvikelser på förlossningsavdelningen och efter 

införandet har det inte varit några allvarliga avvikelser (ibid.). Johnson, Jefferies och 

Nicholls (2011) visade att kommunikationsverktyg NH-MDS förbättrade 

patientsäkerheten genom att strukturera den verbala överrapporteringen. I 

överrapporteringen gav NH-MDS sjuksköterskan kunskap om patientens tillstånd samt 

information om patientens behov av vård. NH-MDS kan vägleda sjuksköterskor till att 

ge en sammanfattning av patientens tillstånd och behov av vård i ett skriftligt tryckt 

format för att komplettera den verbala överrapporteringen (ibid.). Wilson (2011) 

beskrev att P-VITAL har minskat riskerna i samband med överrapporteringen genom att 

det identifierades tidigt. Efter införandet av P-VITAL minskade antal incidenter på 

akuten, relaterat till kommunikation mellan personal samt adekvat behandling (ibid).  

 

Chaboyer et al. (2009) beskrev att användandet av riktlinjer i överrapporteringen 

förbättrade strukturen och genomförandet av överrapporteringen, vilket ledde till 

förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskorna och som främjade 

patientsäkerheten. Athwal, Fields och Wagnell (2009) visade att 

kommunikationsverktyg förbättrade kvalitén på informationen som rapporterades till 

den mottagande sjuksköterskan. Joy et al. (2011) beskrev att i samband med införandet 

av ett standardiserat överrapporteringsprotokoll reducerades tekniska fel och 

försummelse av information relaterat till överrapporteringen när patienten förflyttades 

från operation till intensivvårdsavdelningen. Protokollet baserades på patientdetaljer, 

operativ orsak, nuvarande status och kommentarer från sjuksköterskorna. Laws och 

Amato (2010) visade att en formell strukturerad överrapportering för patientförflyttning 

från operation till intensivvårdsavdelning reducerade medicinska misstag. 

Sjuksköterskorna upplevde att överrapporteringen blev mer strukturerad och formell 

vilket ledde till förbättrad patientsäkerhet samt tillförlitlighet relaterat till vården som 

sjuksköterskorna gav (ibid).  

 

McMurray, Chaboyer, Wallis och Fetherston (2010) påvisade att standardiseringen av 

strukturer i överrapporteringen ledde till att relevant information rapporterades mellan 

sjuksköterskor. Användandet av ett kommunikationsverktyg gav struktur i den verbala 

rapporteringen, vilket minskade risken för felaktigheter i patientens vård (ibid.). Enligt 
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Nagpal et al. (2010) förenklade och standardiserade protokollet överrapporteringen och 

därmed förbättrades kvalitén på vården för patienterna. Studien framhöll att den 

postoperativa överrapporteringen skulle innefattas av ett strukturerad standardiserat 

protokoll, för att förebygga att kritisk information föll bort och att misstag undveks 

(ibid). 

Överrapportering vid patientens säng 

Street et al. (2011) beskrev att patienten involverades i sin vård när överrapportering 

ägde rum vid patientens säng, vilket enligt Laws och Amato (2010) gav patienten 

möjlighet att diskutera sin planerade vård och därmed blir delaktig. Chaboyer et al. 

(2009) belyste att implementering av överrapportering vid patientens säng främjade den 

patientcentrerade vården, vilket försäkrade att korrekt information om patienten 

överrapporterades. Caruso (2007) visade att överrapportering vid patientens säng 

reducerade att irrelevant, spekulativ och felaktig information vidarebefordrades till den 

mottagande sjuksköterskan. Enligt McMurray et al. (2010) kunde sjuksköterskan 

jämföra patientinformation och tydliggöra behandlingar eller medicinering vid 

patientens säng, vilket upplevdes av sjuksköterskan som att missuppfattningar och 

spekulativ information uteslöts. Att nödvändig och relevant information 

överrapporterades säkerställde patientsäkerheten (ibid.). Rapporteringen som utfördes 

vid patientens säng skapade mindre risk för felaktigheter i informationsöverföringen för 

att patienten var närvarande och visualiserad för vårdpersonalen (Laws & Amato, 

2010). En del sjuksköterskor upplevde bekymmer relaterat till sekretessen när 

överrapportering utfördes vid patientens säng och att det var en utmaning att uppmuntra 

patienterna att vara delaktiga i överrapporteringen (ibid.).  

 

Chaboyer et al. (2009) beskrev att överrapportering vid patientens säng gav 

sjuksköterskorna tillfälle att göra en säkerhetskontroll av patientens allmäntillstånd och 

pågående behandling i början av arbetspasset, vilket sjuksköterskan upplevde som 

säkrare vård (ibid). Caruso (2007) belyste att sjuksköterskorna upplevde en säkerhet av 

att de sett patienterna och haft möjlighet att genomföra en bedömning av patienternas 

tillstånd när de inledde sitt arbetspass. Street et al. (2011) resultat visade att efter 

införandet av överrapportering vid patientens säng utökades sjuksköterskornas patient- 

och dokumentationskontroller, vilket ledde till förbättrad patientsäkerhet. 

 

Wilson (2011) menade att överrapportering vid patientens säng minskade risken för 

felbedömningar som kunde leda till vårdskador genom att sjuksköterskan på ett tidigt 

stadium kunde identifiera brister i patientens vård. Caruso (2007) beskrev att införandet 

av överrapportering vid patientens säng främjade sjuksköterskornas upplevelse av 

personlig säkerhet då kraven ökat på sjuksköterskan, dessa krav innefattades av att 

avancerad teknik och rutiner hade tilltagit. Rapportering vid patientens säng ledde till att 

sjuksköterskorna identifierade infiltrerade infusioner samt lungdränage som behövdes 

bytas (ibid.). 

 

Enligt Caruso (2007) förstärktes kommunikationen emellan sjuksköterskorna när 

överrapporteringen ägde rum vid patientens säng och upplevdes därför främja 

patientsäkerheten. Athwal et al. (2009) redovisade att efter införandet av 

överrapportering vid patientens säng reducerades antalet fall från två per månad till ett 

fall på sex månader. Antalet obesvarade ringningar minskade från sex till noll när 
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överrapportering vid patientens säng infördes. Anledningen till dessa förbättringar var 

enligt Athwal et al. (2009) att sjuksköterskorna inte längre genomförde rapporteringen 

avskilt från patienten utan var närvarande och tillgänglig på avdelningen. Laws och 

Amato (2010) visade att överrapportering vid patientens säng ger sjuksköterskan 

möjlighet att förbättra patientsäkerheten genom att sjuksköterskan blir medveten om 

patientens problematik och kunde då bättre prioritera omvårdnadsåtgärder. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur överrapporteringen kan utformas för att 

vara patientsäker. Valet av databaser föll på de omvårdnadsinriktade Cinahl, Pubmed 

och Academic Search Elite för att möta studiens syfte. Att databaserna Cinahl, Pubmed 

och Academic Search Elite kategoriserades som omvårdnadsinriktade sågs som en 

styrka. Sökorden som användes var relevanta till syftet och kombinerades sinsemellan 

för att få flertal adekvata träffar i varje databas. Andra sökord förutom de i Tabell 1 var 

nursing orders, communication, model, method, nursing model och nursing handoff, 

dessa provades var för sig samt kombinerades med befintliga sökord och resulterade 

inte i några ytterligare träffar som var relevanta till syftet och har därför inte redovisats.  

 

I Cinahl användes ämnesord till flertal av sökorden (Tabell 2, Bilaga A1), vilket kan ses 

som en styrka i litteraturstudien. I Academic Search Elite fanns inget sökord som 

ämnesord och därför genomfördes sökningarna i fritext, vilket kan ses som en svaghet 

då relevanta artiklar eventuellt inte identifierades. I Pubmed fanns patient safety som 

ämnesord och detta prövades i kombination med sökorden handover, shift reports och 

handoff, det resulterade i två artiklar som inte var relevanta till litteraturstudiens syfte. 

Artiklarna valdes därför bort och sökningen dokumenterades inte. I databassökningarna 

påträffades en mängd artikeldubbletter (Tabell 2, Bilaga A1-A2) vilket kan indikera att 

sökorden var specifika mot ämnet och därför ses som en styrka.  

 

Sökningen som genomfördes i litteraturstudien inkluderade artiklar som var utgivna fem 

år tillbaka för att få aktuell forskning vilket ses som en styrka, dock kan avgränsningen 

gjort att relevant information missats. I studien inkluderades artiklar där sjuksköterskan 

var en del av ett team och överrapporteringen skedde mellan arbetslag från olika 

avdelningar. Anledningen till denna inklusion var att överrapporteringen innefattade 

omvårdnad vilket tillhör sjuksköterskans profession. Flertal artiklar valdes bort eftersom 

de handlade om enbart läkarnas överrapportering, innefattade studenter, skriven 

omvårdnadsdokumentation, patientsäkerhet relaterat till ronden, vårdpersonalens 

kommunikations färdigheter, patientens upplevelse av överrapportering samt 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. Artiklar som handlade om skriven 

omvårdnadsdokumentation borde varit aktuella för att tas med i studien men de 

handlade inte om överrapportering utan endast om dokumentation. Dessa artiklar 

motsvarade inte litteraturstudiens syfte som innefattade att belysa hur överrapportering 

mellan sjuksköterskor kan utformas för att vara patientsäker. Ytterligare artiklar som 

föll bort i urvalsprocessen var de som visade sig vara tidningsreportage.  

 

Tolv artiklar ingick i litteraturstudiens resultat varav sju var kvantitativa, fyra kvalitativa 
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och en studie hade en kombinerad metod (Tabell 3, Bilaga B1-B7; Tabell 4, Bilaga C1-

C4; Tabell 5, Bilaga D1), sammansättningen av artiklarna ses som en styrka då de 

belyser överrapportering ur olika perspektiv. De artiklar som slutligen valdes till 

studiens resultat var tre från England, fem från Australien och fyra från USA och dessa 

ansågs relevanta till syfte. Majoriteten av artiklarna som ingick i litteraturstudien hade 

någon form av överrapporteringsstruktur som liknade svenska förhållanden, vilket gör 

forskningen från artiklarna överförbart till sjuksköterskors överrapportering inom 

svensk hälso- och sjukvård. 

 

Bearbetningen av artiklarna utfördes initialt genom att de individuellt lästes, för att 

därefter sammanfattas och färgkodas. Gemensamma diskussioner hölls för att nå 

konsensus beträffande litteraturstudiens resultat. Att färgkodningen genomfördes 

separat kunde eventuellt innebära att artiklarna tolkades olika och att 

resultatkategorierna inte skulle bli tillförlitliga. Eftersom diskussioner hölls efter den 

enskilda bearbetningen kunde samförstånd nås gällande artiklarnas kategorier. Tolv 

kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes ut för att ingå i litteraturstudien, dessa 

granskades enligt Willman et al. (2011) och resulterade i sex artiklar med hög 

vetenskaplig kvalité och sex artiklar med medel vetenskaplig kvalité. Av de artiklarna 

som bedömdes med hög vetenskaplig kvalité var tre kvantitativa respektive tre 

kvalitativa, vilket ses som en styrka för att artiklarna har olika forskningsansats. 

Artiklarna som bedömdes med medel vetenskaplig kvalité var fyra kvantitativ, en var 

kvalitativ samt en artikel med kombinerad forskningsansats. De studierna som 

bedömdes vara av medel kvalité ansågs som relevanta för litteraturstudiens resultat. För 

att möta litteraturstudiens syfte utvärderades artiklarna utifrån utformning och 

patientsäkerhet relaterat till sjuksköterskornas överrapportering inom slutenvården. Tolv 

artiklar valdes för att de ansågs inneha hög tillförlitlighet och tillsammans bildade de 

litteraturstudiens resultat. 

Resultatdiskussion 

Resultatartiklarna granskades enligt Willman et al. (2011) bedömningsprotokoll för 

kvalitativa respektive kvantitativa studier. Granskningen av artiklarna genomfördes för 

att gradera den vetenskapliga nivån på studierna. Tillförlitligheten på den genomförda 

granskningen är diskutabelt på grund av protokollet är svår att tillämpa och förstå. En 

ytterligare aspekt är att bedömningen kan tolkas olika beroende på vem som granskar. 

Tolv artiklar granskades varav sex bedömdes vara av hög vetenskaplig kvalité då 

artiklarna redovisade etiska aspekter samt godkännande och en tydlig 

metodbeskrivning. De sex artiklar som bedömdes vara av medel vetenskaplig kvalité 

har inte lika tydlig metodbeskrivning som till exempel beskriven tidsaspekt och ett 

etiskt resonemang. Av 12 artiklarna belyste ingen av studierna genusperspektivet utan 

studierna har utgått från sjuksköterska som yrke, oberoende av genus.  

 

Analysen av de i litteraturstudiens ingående 12 artiklar resulterade i att två kategorier: 

Överrapportering med kommunikationsverktyg och Överrapportering vid patientens 

säng. Kommunikationsverktyg i form av standardiserad överrapportering genom att 

använda ett papper med förfyllda punkter som den ankommande sjuksköterskan fyller i, 

kompletterade den verbala rapporteringen (Caruso, 2007; Chaboyer et al., 2009; 

Johnson et al., 2011; Joy et al., 2011; Ottewill et al., 2007; Wilson, 2011). 

Kommunikationen emellan sjuksköterskorna och kvalitén på informationen förbättrades 
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med den standardiserade rapporteringsmetoden (ibid.). Kommunikationsverktygen 

standardiserade överrapporteringens innehåll vilket säkerställer rapporteringen genom 

att ha kontinuitet i informationsutbytet (ACSQHC, 2010). Användandet av ett 

kommunikationsverktyg för att överrapportera information om patienten mellan två 

vårdgivare förbättrade effektiviteten samt patientsäkerheten (WHO, 2007). För att 

överföra ansvar för en patients vård efter överrapportering krävs en fungerande 

kommunikation med regler som är fastställda och inte behöver förhandlas (Patterson, 

2008). Överrapporteringen sker punktvis och nämns inget under en punkt innebär det att 

det inte finns något att informera om. Informationen som överrapporteras med ett 

kommunikationsverktyg förmedlas standardiserat, effektivt och med en högre 

reliabilitet (ibid.). Enligt Eide och Eide (2009) består kommunikationen av verbala och 

icke verbala tecken och signaler som sänds emellan sändande sjuksköterska och 

mottagande sjuksköterska. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) krävs en fungerande 

kommunikation emellan sjuksköterskor för att säkerställa patientsäkerheten. Patterson 

(2008) belyste att under ökad arbetsbörda är risken att kommunikationen mellan en 

sändare och en mottagare försvinner och i stället ersätts med den avgående 

sjuksköterskans förfyllda standardiserade papper som ges till den ankommande 

sjuksköterskan. Detta ger mindre möjlighet för den mottagande sjuksköterskan att 

klargöra information om patienten, vilket resulterar i att patientsäkerheten äventyras 

(ibid.). Det kan troligtvis även vara tänkbart att genom att förbättra kommunikationen 

och göra rapporteringen strukturerad förhindras att relevant information rörande 

patienten faller bort, vilket kan minska risken för vårdskador och möjliggöra en 

patientsäker vård. 

 

Enligt Perry, Wears och Patterson (u.å.) har strukturerade kommunikationsverktyg blivit 

rekommenderade att användas inom hälso- och sjukvården, dock har inte alltid 

konsekvenserna belysts. För att förstå helheten av patientens situation kan det behövas 

verbal kommunikation emellan sjuksköterskorna (ibid). Risken med att använda ett 

strukturerat kommunikationsverktyg kan göra att samspelet och dialogen mellan 

sjuksköterskorna blir mindre framträdande, vilket leder till att sjuksköterskan inte ser 

helheten av patientens situation. Enligt Socialstyrelsens (2005) beskrivning i 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan utgå från 

att se patienten ur ett helhetperspektiv som vilar på ett humanistiskt synsätt. Patterson 

(2008) menar att en strukturerad överrapportering med hjälp av ett verktyg kan göra att 

sjuksköterskan missar att se helheten av patientens livssituation och historia. 

Möjligheten att föra en dialog emellan sjuksköterskorna som leder till en problemanalys 

av patientens omvårdnad är inte lätt att förmedla när sjuksköterskan använder ett 

strukturerat verktyg (ibid.). Perry et al. (u.å.) belyser att sjuksköterskornas 

kommunikation, problemanalys och problemlösning kan undermineras när enbart ett 

strukturerat kommunikationsverktyg används, vilket minskar patientsäkerheten.  

 

Socialstyrelsen (2012a) beskriver att uppkomna vårdskador berodde på olika brister och 

störningar i kommunikationen mellan vårdgivare. Användandet av ett 

kommunikationsverktyg stödjer sjuksköterskan i överrapporteringen och motverkar 

ovanstående brister och störningar (ibid.). ACSQHC (2010) menade att 

överrapportering som baserades på ett kommunikationsverktyg blev formellt och 

strukturerat vilket skapade säkrare vård, detta styrks av Chaboyer et al. (2009), Joy et al. 

(2011), Laws och Amato (2010), McMurray et al. (2010) Nagpal et al. (2010) och 

Ottewill et al. (2007). WHO (2007) belyser användandet av en strukturerad metod för 

att säkerställa informationsöverföring mellan sjuksköterskor inom vården. Risken för att 
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missförstånd skall uppstå minimeras när innehållet i informationen som förmedlas 

begränsas till vad som är väsentligt och därmed har patientsäker vård främjats (ibid.). 

Patterson (2008) menar att överrapportering bör ske stukturerat och formellt trots det 

ska rapporteringen kunna vara flexibel för att garantera patientsäkerheten. Perry et al. 

(u.å.) beskrev att överrapporteringen är mer komplex än att enbart vidarebefordra 

information om till exempel patientens sociala historia, vitala parametrar och diagnos. 

Överrapporteringen är ett tillfälle för sjuksköterskan att identifiera och analysera 

problem, skapa en överblick av patientens situation och framtida planering (ibid.). 

Sjuksköterskans enskilda och gemensamma reflektion kan då skapa en förståelse av 

patientens situation och omvårdnadsbehov. 

 

Enligt Ottewill et al. (2007) är kommunikationsverktyget CHAPS en utveckling av 

SBAR och har gjorts för att passa till den specifika förlossningsavdelningens 

förutsättningar. Socialstyrelsen (2012b) beskriver att SBAR ska utformas till lokala 

förhållanden på en avdelning för att skapa förutsättningar att fungera optimalt. Vid 

anpassning av SBAR ska stegen tydligt beskrivas och vilken information som ska ingå i 

stegen. SBAR är ett verktyg som skapar möjlighet och förutsättningar för en säker 

överrapportering inom vården men utan individuell anpassning till verksamheten blir 

det inte ett optimalt verktyg relaterat till patientsäkerheten (ibid). Sjuksköterskan har ett 

ansvar att relevant information ska överrapporteras för att säkra patientens vård. Ett 

anpassat kommunikationsverktyg kan ge sjuksköterskan stöd i överrapporteringen för 

att relevant information ska vidarebefordras. 

 

ACSQHC (2005) beskriver hur sjukvården kan inhämta insikter hur överrapporteringen 

kan utformas och förbättras genom nya infallsvinklar från högriskbranscher. Catchpole 

et al. (2007) klargjorde att högriskbranscher kunde hjälpa hälso- och sjukvården att få 

en säkrare överrapportering. Högriskbranscher kunde med sin kunskap hjälpa till med 

utformningen för att undvika att brister och fel uppstod i överrapporteringen (ibid). 

Ödegård (2006) beskrev att hälso- och sjukvården har likställts med högriskbranscher i 

tänkandet kring säkerhet, trots likheterna skiljer sig vården från högriskbranscherna då 

det är komplext att arbeta med unika individer jämfört med standardiserade och 

automatiserade industrier (ibid.). Socialstyrelsen (2004) belyser svårigheter för hälso- 

och sjukvården att kopiera högriskbranschers modeller på grund av sociala och 

biologiska variationen hos patienter, det kräver att individuella bedömningar görs inom 

vården (ibid.). Kunskapen som högriskbranscher kan bidra med till hälso- och 

sjukvården är betydelsefull när den används och anpassas efter rådande förutsättningar 

på en avdelning eller enhet inom ett sjukhus. Individens omvårdnad kan aldrig 

jämställas med industrins likformiga och explicita processer, därför blir det av 

betydelse att ge utrymme för flexibilitet och en anpassad omvårdnad som möter den 

unika individen. Sjuksköterskan bör kritiskt värdera ny kunskap inom professionen i 

samråd med andra verksamma vårdutövare innan kunskapen implementeras. 

Därigenom kan det antas att stagnation motverkas och sjuksköterskans 

omvårdnadsområde är i en ständig framåtskridande utveckling. 

 

Caruso (2007), Laws och Amato (2010), McMurray et al. (2010) och Sexton et al. 

(2004) visade att överrapportering vid patientens säng minskade att felaktig och 

irrelevant information rapporterades. Chaboyer et al. (2010) samt Cahill (1998) menade 

att när patienten var närvarande vid överrapporteringen minskade felaktig information 

för att sjuksköterskan kunde fråga patienten om informationen stämde, detta främjade 

patientsäker vård. Kassean och Jagoo (2005), Laws och Amato (2010) samt Wilson 
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(2011) belyste att överrapportering vid patientens säng möjliggjorde för sjuksköterskan 

att få klarhet i patientens omvårdnadbehov och därefter prioritera omvårdnadsåtgärder. 

Chaboyer et al. (2010) beskrev att sjuksköterskornas patientobservationer förbättrades 

när de hade patienten framför sig under rapporteringen, vilket minskade risken för 

felbedömningar (Wilson, 2011) samt reducerade antalet fall per månad (Athwal et al. 

2009). Genom att patientens omvårdnadsproblem synliggörs i ett tidigt skede av 

sjuksköterskans arbetspass kan säkerheten i arbetsplaneringen öka. 

 

Överrapportering vid patientens säng ledde till att patienten kunde diskutera sin vård 

med sjuksköterskorna och detta främjade en patientcentrerad vård och gav möjligheten 

till delaktighet (Chaboyer et al., 2009; Laws & Amato, 2010; Street et al., 2011; 

Webster, 1999). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) skall 

patienten ges individuellt anpassad information om vård, undersökningar och 

behandling. Vården utformas och utförs i samförstånd med patienten (SFS 2010:659). 

SSF (2010) belyser att sjuksköterskan bör sträva att se till hela patienten samt tillvarata 

patientens perspektiv för att skapa en personcentrerad vård. För att möjliggöra 

delaktighet i omvårdnad bör sjuksköterskan ha förmågan att föra en dialog med 

patienten (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Socialstyrelsen (2009) är kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten en förutsättning för delaktighet. Informationen som 

kommuniceras bör kontinuerligt förtydligas, upprepas och följas upp under patientens 

vårdprocess på sjukhuset (ibid.). Socialstyrelsen (2011) belyser att en delaktig patient 

kan bidra med information om sig själv som sjuksköterskan behöver för att ge en säker 

vård. När patienten är informerad om sin omvårdnad och behandling hjälper det 

patienten till att se eventuella risker, det motverkade att skador händer (ibid). 

Överrapportering vid patientens säng möjliggör en adekvat omvårdnadsdialog mellan 

sjuksköterskan och den unika patienten vilket ger oanade möjligheter att skapa symbios 

och positiva synergier i omvårdnadsarbetet. De positiva synergierna fokuseras till en 

känsla av samhörighet och delaktighet hos patienter vilket skapar en hållbar grund för 

att ge omvårdnad som baseras på patientsäker vård. 

 

Laws och Amato (2010) belyste att sjuksköterskorna kände oro att bryta tystnadsplikten 

och enligt Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) är det olagligt att avslöja 

patientuppgifter muntligt. Sjuksköterskans etiska kod (SSF, 2007) beskriver att 

sjuksköterskan ska hantera information som försäkrar att sekretess bibehålls. Cahill 

(1998) beskrev att en av tio patienter upplevde att sekretessen hotades när 

överrapporteringen gjordes vid patientens säng, resterande nio patienterna upplevde inte 

att överrapporteringen hotade sekretessen. Att hålla en överrapportering vid patientens 

säng kan vara ett etiskt dilemma för att känsliga uppgifter kan röjas och därmed kränka 

patientens integritet. Widäng, Fridlund och Mårtensson (2008) belyste i sin forskning 

kvinnors upplevelse av läkarronden, när den genomfördes vid patientens säng. 

Kvinnorna i studien beskrev ronden som integritetkränkande när privata uppgifter 

diskuterade i en flerbäddssal. För att integriteten inte skulle kränkas föreslog Widäng et 

al. (2008) att ronden skulle hållas i ett avskilt rum med patienten. Cahill (1998) beskrev 

att patienterna inte upplevde det som kränkande när överrapporteringen tog plats vid 

sängen i flerbäddssal (ibid.). Det är sjuksköterskans uppgift att se patienten ur ett 

holistiskt perspektiv, varje människas upplevelse är unik och därför är det av yttersta 

vikt att sjuksköterskan tar den unika individens upplevelse i beaktning. 

Konklusion 
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Kommunikationen emellan sjuksköterskorna och kvalitén på informationen under 

överrapporteringen förbättrades med stöd av ett kommunikationsverktyg. 

Överrapportering som genomfördes strukturerat och formellt förhindrade att relevant 

information föll bort samt minskade att medicinska misstag inträffade. Överrapportering 

som ägde rum vid patientens säng skapade delaktighet och en personcentrerad vård som 

involverade patienten i sin omvårdnad. När sjuksköterskan var närvarande i 

överrapporteringen vid patientens säng kunde brister identifieras i ett tidigt skede av 

patientens vård, vilket främjade patientsäkerheten. 

Implikation 

Överrapporteringen sker ett flertal gånger under dagen och formar kvalitén på vården 

som ges av sjuksköterskan under arbetspasset. Därför är det av vikt att vidare forskning 

utförs på hur överrapportering kan utformas samt utveckling av kommunikationsverktyg 

och dess inverkan på informationsöverföringen för att skapa patientsäker vård. Forskning 

behövs angående sjuksköterskans samspel, attityd och tankar kring överrapporteringen för 

det är sjuksköterskan som utformar och genomför överrapporteringen. En vidare aspekt att 

belysa är patientens upplevelse av överrapporteringen och hur den ska utformas för att 

främja delaktighet ur patientens perspektiv. I sjuksköterskeutbildningen bör vikten av en 

säker överrapportering ingå för att skapa en förståelse av informationsöverföringens 

komplexitet. Både teoretisk och praktisk övning av säker överrapportering borde 

praktiseras inom utbildningen för framtida sjuksköterskor. Sjuksköterskans praktiska 

vårdverksamhet skall möjliggöra förändring och förbättring uppmärksamas kring 

överrapporteringen relaterat till patientsäkerheten samt skapa en medvetenhet om 

problem som kan uppstå kring överrapporteringen.  
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regionalt allmänsjukhus i 

Australien. Rapportering vid 

patientens säng implementerades på 

tre avdelningar, två medicinska och 

en stroke/rehabilitering. 74 

heltidsarbetande sjuksköterskor 

deltog i studien. I första steget 

ombads patienter och sjuksköterskor 

att kommentera intrycket av 

rapporteringen vid patientens säng. 

Andra steget inträffade sex månader 

efter implementeringen, då enbart 

sjuksköterskorna tillfrågades att 

skriva ner kommentarer angående 

den nya rapporteringsprocessen. I 

andra steget svarade 27 

sjuksköterskor från två avdelningar. 

Data summerades med deskriptiv 

statistik. 

Implementeringen av 

överrapporteringen vid 

patientens säng förbättrade 

sjuksköterskans arbetsmiljö 

samt främjade patientcentrerad 

vård. Sjuksköterskorna upplevde 

att patientsäkerheten samt 

vårdplaneringen förbättrades.  

Medel  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

Pubmed 

 

 

 

Joy, B.F., Elliott, 

E., Hardy, C., 

Sullivan, C., 

Backer, C.L., & 

Kane, J.M. 

Standardized 

multidiscipli-

nary protocol 

improves hand-

over of cardiac 

surgery patients 

to the intensive 

care unit 

Syftet med studien 

var att fastställa 

huruvida designen 

och introduktionen 

av den 

standardiserade 

överrapporteringspr

otokollet kunde 

reducera antalet 

misstag under 

förflyttningen av 

patienter från 

operation till 

intensivvårdsavdeln

ingen efter en 

pediatrisk 

hjärtoperation.  

Prospektiv interventionsstudie med 

direkt observation med stöd av en 

checklista. Bedömningen av 

överrapporteringen genomfördes på 

intensivvårdavdelningen för 

hjärtsjuka barn i USA. Totalt 79 

patientöverrapporteringar 

studerades varav 41 före 

interventionen och 38 efter, dessa 

analyserades och jämfördes.  

Studien visade att ett formellt 

strukturerat 

kommunikationsverktyg för 

pediatrisk patientöverflyttning 

från operation till 

intensivvårdsavdelning kan 

reducera medicinska misstag 

som förekommer under 

förflyttningen. Resultatet 

framhävde även att samarbetet 

vårdpersonalen emellan 

förbättrats. 

Hög  
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

USA 

Cinahl 

 

Laws, D., & 

Amato, S. 

Incorporating 

bedside report-

ing into change-

of-shift report 

Syftet med studien 

var att diskutera hur 

en 

strokerehabilitering

senhet lyckats att 

implementera 

överrapportering 

vid patientens säng 

vid skiftbytet. Detta 

genomfördes för att 

uppnå målen som 

innefattade 

patientsäkerhet 

samt att involvera 

patienten i 

vårdplaneringsproce

ssen. 

Studien undersökte 

sjuksköterskornas uppfattning om 

rapportering vid patientens säng. 

Frågeformulär med sex påstående 

delades ut före samt fyra månader 

efter implementering. Deltagarna 

besvara huruvida påståendena 

överensstämde eller inte. Utfallet 

från frågeformulären jämfördes 

emellan. Alla 14 sjuksköterskorna 

på strokeavdelningen deltog enligt 

forskaren Dawn Laws (e-

postkontakt, 11 april 2012). 

Studien visar att 

överrapportering vid patientens 

säng ger sjuksköterskan 

möjlighet att förbättra 

patientsäkerheten samt öka 

patientens delaktighet i 

vårdplaneringen. Den nya 

rapporteringen skapade mindre 

risk för felaktigheter i 

informationsöverföring, för att 

patienten var närvarande och 

visualiserad för vårdpersonalen. 

När rapporteringen var slutförd 

upplevde sjuksköterskan en 

medvetenhet om patientens 

problematik och kunde då bättre 

prioritera omvårdnadsåtgärder.  

Medel  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Australien 

Cinahl 

 

 

 

Street, M., Eu-

stace, P., Living-

stone, P.M., 

Craike, M.J., 

Kent, B., & Pat-

terson, D. 

Communication 

at the bedside 

to enhance pa-

tient care: A 

survey of nurs-

es experience 

and perspective 

of handover 

Syftet med studien 

var att identifiera 

styrkor och 

begränsningar i den 

nuvarande 

rapporteringen samt 

implementera en ny 

överrapporteringpro

cess som 

innefattade 

rapportering vid 

patientsängen för att 

förbättra 

patientsäkerheten. 

Studiens första fas innefattade en 

tvärsnittsstudie med ett 

frågeformulär bestående av 13 

frågor. 259 sjuksköterskor deltog 

uppdelade på 18 avdelningar under 

tre olika skift inom loppet av en 

dag på ett större offentligt sjukhus i 

Australien.  

Andra fasen bestod av att utvärdera 

patients delaktighet, användandet 

av SBAR (Situation, Background, 

Assessment, Recommendation) 

samt utökade patient- och 

dokumentationskontroller. Detta 

gjordes genom att slumpmässigt 

välja ut 10 patienter och deras 

dokumentation per avdelning och 

vecka. Bortfallet var 26% i studien.   

Studien framhäver en stor 

variation i rapporteringen på 

sjukhuset före implementeringen 

av den standardiserade 

överrapporteringsprocessen. 

Preliminära fynd indikerar en 

förbättring i överrapporteringen 

genom att patienterna är 

involverade, användandet av 

SBAR samt utökade patient- och 

dokumentationskontroller.     

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Australien 

Cinahl 

 

 

Wilson, R. Improving clin-

ical handover in 

emergency de-

partments 

Syftet med 

studien var att 

kartlägga 

underlaget till 

förändringen, 

beskriva det nya 

rapporteringssyste

met och redovisa 

resultatet av 

granskningen. 

Observationsstudie som genomfördes 

före och efter implementering av 

kommunikationsverktyget P-VITAL 

(Present, Vital signs, Input and 

output, Treatment and Diagnosis, 

Admission or discharge, Legal 

issues) på en akutmottagning i 

Sydney, dessa observationer 

jämfördes sinsemellan. 161 

rapporteringar observerades efter 

implementeringen skett och en 

formell åsiktsenkät bestående av fem 

ja/nej frågor besvarades av 23 

deltagare och detta kompletterade 

observationen. Kliniska 

incidentrapporter samlades in under 

sammanlagt 12 månader samt en 

granskning gällande klagomål på 

akutmottagningen under en 18 

månader period.  

Studiens slutsats beskriver att P-

VITAL processen har blivit 

etablerad på akuten och att 

personal har fått advekvat 

utbildning samt blivit tränade att 

använda verktyget. 

Övergripande beskriver studien 

att det nya 

kommunikationsverktyget har 

minskat riskerna för kliniska 

misstag genom att tidigt 

identifiera problem. En formell 

utvärdering som ännu inte 

publicerats indikerar att P-

VITAL processen förbättrar 

patientsäkerhet samt 

avdelningspersonalens 

tillfredställelse.  

Medel  
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapli

g 

kvalitet 

                    

2007 

USA 

Cinahl 

 

 

 

Caruso, E.M. The evolution 

of nurse-to-

nurse bedside 

report on a 

medical-

surgical cardi-

ology unit 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

implementering 

av 

överrapportering 

vid patientens 

säng var 

genomförbart på 

en medicinsk/ 

kirurgisk 

kardiologisk 

avdelning.  

För att implementera rapportering vid 

patientens säng användes Lewins 

förändringsteori, vilket består av tre 

steg: erkänna behovet av förändring, 

implementering av en ny process och 

förändringen som är en del av 

praktiken. En implementeringsgrupp 

av sju sjuksköterskor påbörjade 

processen av att byta 

rapporteringssystem för att därefter 

inkludera 75 sjuksköterskor på en 

medicinsk/ kirurgisk kardiologisk 

avdelning. En månad efter införandet 

gjordes en utvärdering i form av en 

diskussion där deltagarna var 

inbjudna. Diskussionerna 

antecknades av forskarna och data 

summerades. 

Studiens slutsats visade på en 

förstärkt patientsäkerhet genom 

att kommunikationen förbättrades 

mellan såväl patient/sjuksköterska 

som sjuksköterska/sjuksköterska. 

Patientsäkerheten samt känslan av 

säkerhet hos sjuksköterskan 

främjades när kraven på 

sjuksköterskans tid och 

kompetens tilltog. Utvärderingen 

av rapportering vid patientens 

säng ökade känslan av säkerhet 

och självbestämmande hos 

patienter.  

 

Medel  
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Australien 

Cinahl 

 

 

 

Johnson, M., 

Jefferies, D., & 

Nicholls, D. 

Developing a 

minimum data 

set for 

electronic 

nursing 

handover 

Syftet med studien 

var att undersöka 

redskapet NH-MDS 

(nursing handover- 

minimum data set) 

inom 

sjuksköterskans 

överrapportering på 

tio olika 

sjukhusavdelningar. 

 

 

Kvalitativ observationsstudie där 

195 digitala inspelningar 

genomfördes av överrapportering 

på tio olika avdelningar, för att 

studera verktyget NH-MDS. 

Verktyget beskriver den minsta 

mängd data som skall 

överrapporteras för att skapa säker 

patientvård. Samtidigt togs 

anteckningar av forskarna på 

överrapporteringen. Den digitala 

inspelningen överfördes ordagrant 

och individerna avidentifierades. 

Innehållet analyserades med 

Nvivo8.  

NH-MDS gav sjuksköterskan 

omfattande kunskap om 

patientens tillstånd samt 

information om patientens 

behov av vård.  Verktyget 

förbättrade patientsäkerheten 

genom att förstärka den 

existerande verbala 

överrapporteringen. 

 

Hög  
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

                    

2010 

Australien 

Pubmed 

 

 

 

McMurray, A., 

Chaboyer, W., 

Wallis, M., & 

Fetherston, C. 

Implementing 

bedside hando-

ver: strategies 

for change 

management 

Syftet med studien 

var att identifiera 

faktorer som 

påverkade 

överrapporteringen, 

när två sjukhus 

ändrade från verbal 

och inspelad 

överrapportering till 

rapportering vid 

patientens säng. 

Datainsamlingen 

inkluderade 532 

semistrukturerade 

observationer på sex 

avdelningar inom två 

sjukhus samt 34 

djupgående intervjuer av 

sjuksköterskepersonal. 

Observation- och 

intervjudata analyserades 

separat sedan i 

kombination med 

varandra för att generera 

tematiska analyser av 

faktorer som influerar 

förändringsprocessen i 

övergången till 

rapportering vid 

patientens säng. 

Resultatet visade sex teman: Vara en del av 

helheten, förbättringen influerade 

sjuksköterskorna förståelse över bytet av 

överrapportering; Knyta projektet till 

standardiseringsinitiativ, konsekvent 

information överrapporterades emellan 

sjuksköterskor; Trygghet relaterat till säkerhet 

och kvalitet, kommunikationsverktyget gav 

struktur i den verbala överrapporteringen; Jämna 

ut logistiska svårigheter, sjuksköterskornas olika 

skiftbyten ledde till att skiftkoordinatörerna fick 

använda sig av gruppdiskussioner för att planera 

flödet av överrapporteringen; Lära sig att lyssna, 

genom att jämföra patientinformation upplevde 

sjuksköterskorna att missuppfattningar och 

spekulativ information uteslöts, vilket 

säkerställde att relevant information 

överrapporterades vid patientens säng. 

Hög 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

England 

Pubmed 

 

 

Nagpal, K., Aro-

ra, S., Abboudi, 

M., Vats, A., 

Wong, H.W., 

Manscanda, C., 

Vincent, C., & 

Moorthy, K. 

Postoperative 

handover- 

Problems, pit-

falls, and pre-

vention of error 

Syftet med studien 

var att:  

1 Fastställa ITC 

(informations 

utbyte och 

kommunikation) 

brister/problem 

inom den 

postoperativa 

rapporteringen. 2 

Definiera ansvaret 

för informations 

utbyte. 3 Utveckla 

en lösning som är 

evidens- och 

användarbaserad. 4 

Validera den 

genomförda 

lösningen. 

Kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie genomfördes med 18 

personer som arbetar inom 

sjukvården för att belysa problem 

med postoperativ överrapportering 

samt att identifiera lösningar. 

Intervjuerna spelades in och 

överfördes ordagrant för att sedan 

analyseras in i teman. Studien 

gjordes i två faser. I fas ett 

identifierades ITC brister inom den 

postoperativa rapporteringen och 

ett rapporteringsprotokoll 

utformades utifrån 

semistrukturerade intervjuer. I fas 

två validerades protokollet med 

Delphi. Delphi användes för att nå 

konsensus av protokollets 

utformning från en grupp av 50 

personer som arbetade på kirurgen.  

Studien identifierar den 

postoperativa 

överrapporteringen som 

informell, ostrukturerad och 

inkonsekvent med ofta 

förekommande ofullständig 

informationsöverföring. Baserad 

på sjukvårdspersonalens 

perspektiv var 

överrapporteringsprotokollet 

framgångsrikt utvecklat och 

validerat. Protokollet kan 

eventuellt förenkla och 

standardisera 

överrapporteringen och därmed 

förbättra kvalitén på vården för 

patienterna. 

Hög 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

England 

Cinahl 

 

 

 

Ottewill, M., 

Urben, J., & 

Elson, D. 

Safe hand-over: 

safe care 

Syftet med studien 

var att 

implementera 

kommunikationsver

ktyget CHAPS 

(Clinical picture, 

History, 

Assessment, Plan, 

Sharing 

information) på en 

förlossningsavdelni

ng, såväl vid 

överrapportering 

som vid 

avdelningsronder. 

Kvalitativ observationsstudie som 

genomfördes före samt fyra 

månader efter att verktyget CHAPS 

infördes på två 

förlossningsavdelningar för att 

observera överrapporteringen samt 

ronden. Vidare skapades fyra 

tvärvetenskapliga fokusgrupper 

som hade till uppgift att samla in 

samt anteckna synpunkter om 

CHAPS.  

 

Efter införandet av CHAPS 

distribuerades 139 kvantitativa 

frågeformulär till barnmorskor och 

förlossningspersonal för att svara 

på sex påstående, där deltagarna 

gavs fem olika alternativ. 64 

frågeformulär inkom ifyllda.  

Enligt studien var CHAPS ett 

lämpligt verktyg för att främja 

en säker och effektiv 

överrappertering på 

förlossningsavdelningen mellan 

personalen. En signifikant 

förbättring som skett är att 

vårdplaneringen har fått en 

större betydelse samt att 

informationsutbytet mellan 

personalen stärkts. Studien 

betonar dock att en del personal 

inte använder det nya verktyget 

pga. svårigheter att förändra 

etablerade 

kommunikationsmönster. 

Medel 

 


