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Abstract 

Background Handover occurs as a daily task for health care professionals in all 

levels of care. Handover between ambulance crew and emergency 

department staff stands for the first exchange of information about 

a patient’s condition. Different factors may impact the handover 

communication and make it vulnerable.  

Aim The aim is to highlight factors of importance at handover between 

the ambulance and emergency room. 

Method A literature review of thirteen studies with qualitative and 

quantitative research approach. The purpose of this literature 

review was to provide an overview of the area. 

Results Experiences for health care professionals is that communication is 

important for patient handover between ambulance and emergency 

department. This information, as well as how information is 

structured and communicated, is an important part of the handover 

process. Knowledge, skills, responsibility and professionalism is 

conducive for making professional judgments. Health care workers 

pressured work environment, and lack of organizational structure 

are factors that can compromise patient safety.  

Conclusion  Lack of good work environment, structure and common language 

has a negative impact on communication. Good attitudes as active 

listening and interest among staff increases prerequisites for good 

cooperation in handover. 
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Inledning 
 

I all sjukvård kan sjuksköterskan ställas inför akuta situationer där överrapporteringen utgör en 

central del för en snabb och säker vård (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2010). 

Överrapportering är ett viktigt verktyg för sjuksköterskor att både ge och få information om en 

patients hälsotillstånd. Kvaliteten på överrapporteringen är avgörande för kravet på god vård 

och brister i rapporteringen kan bli direkt farlig för patienten (Talbot & Bleetman, 2007). 

Sjuksköterskan ska ha kompetens att överföra och ta emot information samt bidra till 

samverkan i syfte att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet i vården (Socialstyrelsen, 

2005). I enlighet med Patientsäkerhetslagen (PSL) har också hälso- och sjukvårdspersonal 

skyldighet att upprätthålla en hög patientsäkerhet (SFS 2010:659, kap. 6, 4 §). Kommunikation 

och överföring av information utgör trots detta ett riskområde i vården och kan enligt 

Socialstyrelsen (u.å.) handla om brister i kommunikation inom eller mellan olika vårdteam och 

vårdenheter i vårdprocessen kring en patient. Ambulanssjukvården och akutmottagningen är 

två viktiga aktörer i vårdkedjan där det ställs stora krav på en god kommunikation. I denna 

uppsats riktas därför intresset mot den överföring av information som sker mellan 

ambulanspersonal och mottagande personal på akutmottagningen. 

Bakgrund 

Akutmottagningen 
 
Akutmottagningen fyller en central funktion i sjukvården, där behovet av samarbete och 

kommunikation mellan många olika vårdenheter, som till exempel röntgen, andra 

vårdavdelningar och ambulanspersonal, är stort (Wikström, 2012). Arbetet på 

akutmottagningen kännetecknas av en varierande arbetsbelastning, vilket också ställer höga 

krav på personalen. Sjuksköterskan på akutmottagningen tar ofta snabba beslut som ska vara 

välgrundade utifrån varje patients unika situation. Att ha överblick över samtliga patienter är 

nödvändigt för att snabbt kunna se om någon försämras, även tillståndet för de patienter som 

inte är högt prioriterade kan snabbt förändras (a.a.).  

 

Sjuksköterskan på akutmottagningen ska ha kompetens att bedöma patienters individuella 

vårdbehov. Prioritering kan bli nödvändig när det finns fler än en patient på akuten. Triage är 

ett prioriteringssystem som hjälper sjuksköterskan på akutmottagningen att urskilja de tillstånd 

som kräver omedelbar behandling från mindre akuta tillstånd, bland annat genom kontroll av 

vitalparametrar som exempelvis puls och andningsfrekvens (Wikström, 2012). ”Den som har 

det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen, ([HSL], SFS 1982:763, 2 §). Patienterna kan flyttas till olika kliniker inom 

akutmottagningen eller skickas hem med egenvårdsråd.  

 

Sjuksköterskan använder triageskalor som beslutsstöd för sina bedömningar (Wikström, 2012). 

Rapid emergency triage and treatment system, RETTS, är ett beslutsstöd för hospital och 

prehospital akutsjukvård som har stor nationell spridning. Widgren (2012) skriver att syftet med 

RETTS är att påbörja akutvården direkt och genom en standardisering som kan skapa en säker 

vård för patienten. Beslutsstödet ger möjlighet till att snabbt ge akutvård av hög kvalitet. Det 

ska användas tillsammans med vårdpersonalens egna bedömningar, medicinska kompetens och 

erfarenhet samt förmågan att använda RETTS (a.a.). Triagemodulen i RETTS består av flera 
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steg. Först skaffar sig sjuksköterskan en objektiv bild av patientens tillstånd för att fånga tecken 

på svikt i ett eller flera organsystem, detta kallas vitalparameteralgoritmen. Vitalparametrarna 

kontrolleras enligt ABCDE, samtidigt som sjuksköterskan tar anamnes och kompletterar den 

med frågor om tillstånd med känd ökad komorbiditet, det vill säga flera samtidiga sjukdomar 

(a.a.). Nästa steg består av sökorsaker baserade på tecken och symtom samlade i algoritmer 

eller ESS (emergency symtoms and signs). Widgren beskriver att varje algoritm innehåller en 

eller flera sökorskaker (enligt ICD-10) och ska ge stöd vid insamlandet av anamnesen samt vid 

observation av kliniska tecken som EKG, frossa, skador eller vegetativa tecken (exempelvis 

illamående). De båda algoritmerna vägs samman och skapar en prioritering. Prioritering finns 

i fem olika nivåer som alla är kopplade till åtgärdsplaner (a.a.).  

 

För patienter som redan triagerats i ambulansen kan en ny bedömning göras i förhållande till 

de andra patienterna på akutmottagningen (Muntlin & Kurland, 2009; Wikström, 2012). 

Triagesjuksköterskan kan få utökade befogenheter vad gäller behandlingar och undersökningar 

(genom delegering från läkare eller generella direktiv), till exempel genomföra EKG-

undersökning och ordinera provtagning. För att triagearbetet ska fungera krävs lång och bred 

erfarenhet samt en fungerande organisation (Wikström, 2012).  

Ambulanssjukvården 
 
Ambulanssjukvården har förändrats över tid från transportorganisation till sjukvård och numera 

påbörjas vården av patienten redan prehospitalt (Svensson & Suserud, 2009). Widgren (2012) 

menar att det under de senaste åren har skett en kompetensförstärkning inom den prehospitala 

vården. Prehospital akutsjukvård definieras av Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10, kap. 1, 2 §) 

som ”omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför 

sjukhus”.  

 
Ytterst ansvarig för att ambulanssjukvården bedriver en säker vård och behandling är den 

medicinskt ledningsansvarige läkaren som bland annat utfärdar behandlingsriktlinjer, rutiner 

samt ändamålsenliga och korrekta medicinska delegeringar för medarbetarna (Jonsson, 2009). 

I Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. står det: 

 
4 § Verksamhetschefen ska fastställa rutiner som säkerställer att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården har den utbildning som krävs för att kunna ge 

prehospital akutsjukvård i eller utanför en ambulans med hjälp av den utrustning som avses i 4 

kap. 12 § (SOSFS 2009:10, kap. 6, 4 §).  

 

Ansvaret för patientärendet överförs till ambulansen när de kvitterar ärendet från 

ledningscentralen. Den som har den högsta formella medicinska kompetensen i 

ambulansbesättningen är medicinskt ansvarig för patienten (Jonsson, 2009). Besättningen i en 

ambulans omfattas sedan 2005 av minst en legitimerad sjuksköterska (a.a.). Internationellt kan 

besättningen bestå av två ambulanssjukvårdare. De kan ha god erfarenhet trots att de har lägre 

formell utbildning (Widgren, 2012). 

 

Patienternas tillstånd varierar stort vilket kräver en bred kompetens och goda sociala färdigheter 

hos sjuksköterskan (Jonsson, 2009). Enligt Jonsson (2009) ska kompetensen även omfatta att 

kunna samverka och kommunicera med andra aktörer som larmcentral, räddningstjänst, polis 

samt dokumentera och rapportera till mottagande vårdenhet. Ambulanspersonalen ska vara 

förtrogna med gällande riktlinjer, känna till organisation och arbetssätt vid stor olycka eller 

katastrof samt kunna upprätta en prehospital sjukvårdsledning (a.a.). För att kunna genomföra 

uppgifterna på ett bra sätt krävs utbildning och regelbunden träning. Att ställas inför mycket 
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svåra uppdrag kräver att det finns etablerade rutiner som kamratstöd och debriefing efter en 

insats. För att upprätthålla en god kvalitet på vården som bedrivs i ambulans görs årliga 

kompetenskontroller (a.a.).  

 

När larmet kommer förbereder sig vårdteamet i ambulansen genom att göra en bedömning 

angående säkraste vägen till hämtplats, om risk för hot eller andra säkerhetsaspekter föreligger, 

vilken utrustning som kan behövas och vem som gör vad vid ankomst (Nyström & Herlitz, 

2009). Framme på plats påbörjas sjuksköterskans bedömning av patientens tillstånd. 

Bedömningen varierar i tid beroende på patientens sjukdomsbild och kan ta några sekunder 

eller pågå under hela uppdraget. Beslutsstödet RETTS används, enligt Widgren (2012), även 

inom ambulanssjukvården som ett verktyg för att identifiera den aktuella medicinska risken 

utifrån vitalparametrar och symtombild. Prioriteringen görs för att kunna ge bästa möjliga vård 

på rätt vårdnivå och många beslut avseende vård och behandling tas självständigt av 

sjuksköterskan (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Nyström & Herlitz, 

2009; Widgren, 2012). Vårdtempot bestäms utifrån patientens tillstånd. Patientens tillstånd och 

avstånd till akutmottagningen avgör vad som ska göras på hämtplats, under transport eller efter 

ankomst till sjukhus (Nyström & Herlitz, 2009). 

 

Miljön på hämtplatsen är av stor betydelse för möjligheterna att utföra vård och behandling 

(Dahlberg et al., 2003). Yttre faktorer, som väder och vind, går inte att påverka men får inte 

inverka på vårdandets kvalitet (a.a.). På grund av de varierande situationer och miljöer som 

förekommer i ambulanssjukvården, exempelvis på offentlig plats eller i hemmiljö, behöver 

ambulanspersonalen ha tillit till sin kollega och arbeta i team för kreativ problemlösning 

(Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Sjuksköterskan i ambulans får med sig mycket 

information om patientens tillstånd och situation på hämtplatsen. Hämtplatsen kan också vittna 

om sociala och kulturella förhållanden (Dahlberg et al., 2003). 

 

I den prehospitala vården krävs att sjuksköterskan kan förhålla sig till den aktuella 

symtombilden samt möta den oro som kan finnas hos patienter och närstående (Jonsson, 2009). 

Vid utlarmningen får ambulanspersonalen viss information om patienten av larmcentralen, 

information som inte alltid stämmer överens med det patienten upplever. Av personalen krävs 

därför att gå in i varje situation förutsättningslöst och kunna omvärdera sin första bedömning 

(Dahlberg et al., 2003; Nyström & Herlitz, 2009). I takt med att befolkningen blivit äldre har 

multisjukligheten ökat, det påverkar det första prehospitala omhändertagandet. Den komplexa 

hälsosituationen innebär att kontaktorsaken inte alltid är det mest allvarliga problemet, men kan 

för tillfället vara det som gör situationen ohållbar för patienten (Karlberg, 2009).  

 

Kommunikation – en viktig del i vårdkedjan 
 
För att få säkra och effektiva övergångar i vårdkedjan är kvaliteten på kommunikationen vid 

överrapporteringen viktig (Bost, Crilly, Wallis, Patterson & Chaboyer, 2010). 

Ambulanssjukvården liksom akutmottagningen är båda länkar i vårdkedjan och inte fristående 

enheter. Vård och bedömningar påbörjas prehospitalt och fortsätter sedan på mottagande enhet, 

oavsett om mottagandet sker på akutmottagning eller om det sker en direktinläggning  

 

 

på avdelning (Jonsson; Muntlin & Kurland, 2009). Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) 

definieras vårdkedja som en: 
 



 4 

sammanhållen vårdepisod, en serie av samordnade vårdinsatser, inkl. patientinformation och 

patientundervisning, för att säkerställa adekvat utredning, diagnostik, behandling och 

rehabilitering utan dröjsmål. Med vårdkedja avses en professionell samverkan från det att en 

person vid ett vårdtillfälle först kommer i kontakt med en vårdorganisation till dess att 

personen är återställd, t.ex. från intagning på akutintag tills han/hon åter är i hemmet efter en 

olycka. Förutom att avse en persons väg i vårdorganisationen kan vårdkedja också vara ett 

dokument- och informationsflöde, t.ex. hur patientjournaler och remisser hanteras. 

 
Professionell kommunikation kan ses från flera perspektiv, ett är linjärt med tre delar: sändare, 

budskap och mottagare, där kommunikationen tar den kortaste vägen mellan två parter där 

sändare och mottagare byter roller (Eide & Eide, 2009). Det är en förenkling av Shannon och 

Weavers modell (1949) som har sitt ursprung i teknologin för att beskriva grunden i 

kommunikation. Kommunikationssituationer är oftast inte okomplicerade, det finns 

omständigheter som påverkar kommunikationen vilket gör att den linjära modellen inte räcker 

till (Eide & Eide, 2009).  

 

Shannon och Weaver (1949) utvecklade en modell där hänsyn tas till det de kallar brus, alltså 

faktorer som påverkar budskapet. Budskap kan störas av faktorer som till exempel stökig miljö, 

bristande koncentration och stress (Eide & Eide, 2009). Brus kan också vara de olika 

förutsättningar som finns när det kommer till språkliga koder och icke-verbal kommunikation, 

förutsättningar som kan skiljas åt mellan olika vårdenheter och sammanhang vilket kan utgöra 

ett hinder i kommunikationen. I denna uppsats kan modellen utgöra en förenklad bild av 

vårdkedjan och eventuella hinder i överrapporteringen mellan ambulansen och 

akutmottagningen. 

 

Figur 1. Kommunikationsperspektiv efter Shannon & Weavers modell, 1949. 

 

Överrapportering 
Det övergripande syftet med omvårdnadsorienterad kommunikation ska vara väl grundat i 

professionen och till hjälp för andra (Eide & Eide, 2009). Överrapportering syftar i följande 

text på vad som sägs om patienten och överlämning syftar på ansvarsöverföring av patienter. 

Begreppen används synonymt eftersom ingen överlämning sker utan överrapportering. 

Överrapporteringen mellan ambulans och akutmottagning står ofta för det första utbytet av 

information om en patients kliniska tillstånd, här sker också en ansvarsförflyttning.  

 

En överrapportering bör vara kort, koncis, strukturerad och relevant (Bruce & Suserud, 2005; 

Currie, 2002; Talbot & Bleetman, 2007). Enligt organisationen Joint Commission (2007) 

handlar överrapportering om patientens tillstånd, nytillkomna förändringar, pågående 

behandling och möjliga förändringar eller komplikationer som kan uppstå, medan Jensen, 

Lippert och Østergaard (2013) anser att överrapportering sker när ansvaret för patienten lämnas 

över till mottagande enhet och ansvaret berör diagnos, behandling och vård. Tiden för 

rapportering är begränsad och kan påverkas av olika faktorer, till exempel arbetsbelastning och 

miljö. Patienten kan lämnas över – helt eller delvis, temporärt eller permanent – från en hälso- 

och sjukvårdspersonal till annan personal eller vårdenhet. Överlämning kan ske både muntligt 

Källa
Skickat 

budskap
Brus

Mottaget 
budskap

Destination

Sändare Mottagare 
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och skriftligt (a.a.) och överrapportering inkluderas som en viktig och prioriterad del i 

patientsäkerhetsarbetet internationellt (Joint Commission, 2007). Överrapporteringen och 

ansvarsförflyttning av patienten sker ofta i akuta lägen och stressig miljö där avbrott och 

distraktion är ett vanligt inslag. Detta menar Australian Commission on Safety and Quality in 

Health Care (ACSQHC) påverkar kvaliteten på överrapporteringen (Bost et al., 2010).  

 

Vården i ambulansen har också utvecklats nationellt och ställer högre krav på sjuksköterskans 

förmåga att rapportera. Det kan finnas viktig information om patientens tillstånd och initiala 

åtgärder som behöver förmedlas. Vid ankomst till mottagande vårdenhet rapporteras patienten 

över muntligt och skriftligt till sjuksköterska eller läkare, då övergår ansvaret från 

ambulanspersonalen till den mottagande enheten. Under en sekundär transport, exempelvis 

mellan vårdcentral och sjukhus, ligger det medicinska ansvaret hos avsändande patientansvarig 

läkare fram till ankomst vid nästa vårdenhet där en ny patientansvarig läkare tar över 

vårdansvaret (Jonsson, 2009).  

 

För att patienten inte ska bli lidande i överlämningen från ambulansen är det viktigt att 

ambulanspersonalen förmedlar såväl medicinsk och omvårdande behandling och vad patienten 

upplever (Dahlberg et al., 2003). Ett strukturerat sätt att lämna och ta emot viktig information 

kan göras med hjälp av verktyget SBAR (se bilaga I). SBAR står för Situation, Bakgrund, 

Aktuellt tillstånd (utifrån ABCDE) och Rekommendation (SKL, 2010). Att använda SBAR vid 

överrapportering kan minska risken för att information missförstås eller försvinner, därmed 

ökar säkerheten för patienten (a.a.). Om en situation upplevs stressande kan sättet att 

kommunicera och ta in information påverkas. Att inte kunna få fram information som anses 

nödvändig för ett fortsatt gott vårdarbete kan i sig vara stressande (Eide & Eide, 2009).  

 

Patientsäkerhet och sjuksköterskans ansvar 
 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs av lagar och förordningar som berör bland annat 

yrkesverksamheten inom hälso- och sjukvård, läkemedelshantering, journalföring och 

patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2005). Det finns ramar för vad god och säker vård innebär 

både för patienten och för personal inom hälso- och sjukvården. I enlighet med HSL (SFS 

1982:763, 2a §) ska patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården tillgodoses 

och PSL har som mål att skydda patienter från vårdskada (SFS 2010:659, kap. 1, 6 §). Med 

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

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

sjukvården” (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). Enligt ACSQHC är brister i kommunikationen en 

vanlig orsak till vårdskador av medicinsk karaktär (Bost et al., 2010). Det ställs därför krav på 

hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens. I Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs sjuksköterskans kompetenser utifrån olika 

områden, vilka omfattas av såväl omvårdnad som medicinsk vetenskap. Sjuksköterskan ska 

kunna leda och delta i teamarbete runt patienten men även ha kompetens inom bemötande och 

information. Det innebär bland annat att kunna kommunicera med andra på ett sätt som är 

respektfullt, lyhört och empatiskt (a.a.). Boggs (2011a) menar att en sjuksköterska måste vara 

lika skicklig på att kommunicera som på att utöva sina kliniska färdigheter. Enligt PSL är också 

sjuksköterskan ansvarig för hur de egna arbetsuppgifterna fullföljs (SFS 2010:659, kap. 6, 2 §). 

 
”Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” tillhör 

sjuksköterskans grundläggande ansvar (International Council of Nurses [ICN], 2007) oavsett 

inom vilket vårdområde kommunikationen sker (Eide & Eide, 2009). Eide och Eide (2009, s. 
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27) skriver ”att lyssna aktivt och kommunicera klart är en förutsättning för att identifiera det 

som situationen kräver och förebygga olyckliga val och dåliga lösningar”. En bra 

kommunikation är en kvalitetssäkring i omvårdnadsarbete menar Eide och Eide (2009). En fara 

för professionella fel och brister uppstår, även för patienten, om kommunikationen är bristfällig 

eller dålig (a.a.).  
 

Inom den prehospitala vården behöver sjuksköterskan på ett balanserat och snabbt sätt kunna 

växla mellan olika synsätt, omvårdnad och medicin, för att ge patienten bästa möjliga vård 

(Dahlberg et al., 2003). En vårdvetenskaplig helhetssyn är nödvändig då den medicinska 

kunskapen bara fokuserar på delar av den utsatta människan. En bra balans mellan 

omvårdnadsperspektivet och det medicinska perspektivet skapar förutsättning till en trygg och 

tillitsfull vårdrelation med patienten och är centralt i prehospitala vårdsituationer (Dahlberg et 

al., 2003; Nyström & Herlitz, 2009). Vårdandet i ambulans ger en nära relation till patienten 

och en insyn i hans/hennes livsvärld som är svår att uppnå på större vårdenheter (Dahlberg et 

al., 2003). 

Problemformulering 
 

Ambulanssjukvården och akutmottagningen är två viktiga aktörer i vårdkedjan där det ställs 

stora krav på en god kommunikation. Överrapporteringen mellan ambulans och akutmottagning 

står för det första utbytet av information om en patients kliniska tillstånd, oavsett om det sker 

prehospitalt eller vid ankomst till sjukhus. Kommunikation och överföring av information är 

ett riskområde i vården. Av såväl nationella som internationella studier framgår att brister i 

kommunikationen är en vanlig orsak till vårdskador av medicinsk karaktär. Oavsett inom vilket 

vårdområde kommunikationen sker har sjuksköterskan ett grundläggande ansvar för att främja 

hälsa, lindra lidande och verka för att en god patientsäkerhet upprätthålls. Kommunikationen 

kan störas av distraherande faktorer som förvårar överlämningen och gör 

informationsöverföringen sårbar. Kvaliteten på överrapporteringen är därför avgörande för 

kravet på god vård och brister i rapporteringen kan bli direkt farlig för patienten. Det är därför 

av stor betydelse att belysa faktorer som har betydelse vid överrapportering mellan ambulans 

och akutmottagning. 

Syfte 
 

Syftet är att belysa faktorer som är av betydelse vid överrapportering mellan ambulans och 

akutmottagning. 

Metod 
 
Studien är gjord som en litteraturöversikt och baserad på tretton artiklar, varav fem är 

kvalitativa och åtta kvantitativa. Enligt Friberg (2012) ger litteraturöversikt en helhetssyn över 

kunskapsläget inom området. Detta ger möjlighet att fånga fler erfarenheter och olika aspekter 

eftersom urvalet inte begränsas till vare sig kvalitativa eller kvantitativa artiklar (Friberg, 2012). 

Översikten ger kännedom om vad tidigare forskning studerat samt vilka teoretiska 

utgångspunkter och metoder som använts tidigare. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

Fribergs (2012) modell för granskning av studiers kvalitet innan analys. Analysen gjordes enligt 

Fribergs (2012) tre steg för litteraturöversikt och resulterade i en allmän översikt över det valda 
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ämnesområdet utifrån beskrivning av data. Motivet har varit att skapa en överblick av 

betydelsefulla faktorer för sjukvårdspersonalen vid överrapportering mellan ambulans och 

akutmottagning.  

 

Litteratursökning och datainsamling 
 
Inledningsvis gjordes en osystematisk sökning för att undersöka om det fanns tidigare forskning 

inom området. Det gav inspiration inför den fortsatta sökningen. Utifrån tidigare forskning 

skapades nya frågeställningar om området som ledde fram till de valda sökorden. Dessa, låg i 

sin tur, till grund för den systematiska litteratursökningen som gjordes i databaser relevanta för 

studien. Vid de initiala sökningarna visade sig området vara relativt lite undersökt i jämförelse 

med exempelvis forskning om överrapportering på och mellan avdelningar.  

 

Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL på sökorden ”handover”, 

”ambulance”, ”emergency department” och ”nurse”. Efter att ha använt sökorden var för sig 

kombinerades de med hjälp av boolesk sökteknik. Beroende på val av sök-operator bestäms 

vilket samband sökorden kommer att ha till varandra. Operatorerna AND, OR och NOT är de 

grundläggande operatorerna. I sökningarna som gjorts har operatorn AND använts för att 

koppla samman två eller flera sökord (Östlundh, 2012). Sökningarna i PubMed gav fler 

relevanta träffar jämfört med CINAHL. Exempelvis gav sökordet ”ambulance” 6325 träffar i 

PubMed men bara 186 träffar i CINAHL. Samma artiklar dök upp flertalet gånger efter den 

initiala kombinationen i såväl PubMed som CINAHL. I CINAHL användes begränsningarna 

peer-reviwed och full text. Med databasernas sökhistorik underlättades sökningarna genom att 

sökorden sparades och kunde kombineras med varandra. Översikt över databaser, 

sökordskombinationer och sökordsresultat redovisas i tabell 1 och 2 i bilaga II och III. 

Urval 
Det första urvalet gjordes utifrån titeln på artikeln. Var inte titeln relevant så har inte abstrakt 

lästs. Totalt lästes 186 titlar, 80 abstrakt och 15 artiklar i sin helhet. För att säkra studiens 

kvalitet kontrollerades om ett tydligt problem fanns formulerat, vad syftet var, om det var 

besvarat och om metoden fanns tydligt beskriven enligt rekommendation av Friberg (2012). 

Inklusionskriterierna var vetenskapligt granskade artiklar publicerade från år 2000 och fram till 

november 2013, vilka skulle belysa faktorer som är av betydelse för vårdpersonalen vid 

överrapportering mellan ambulans och akutmottagning. Med vårdpersonal avsågs i denna 

studie ambulanspersonal och mottagande vårdpersonal på akutmottagningen. En 

ambulansbesättning kunde bestå av såväl sjuksköterskor som ambulanssjukvårdare och läkare. 

Mottagande vårdpersonal på akutmottagningen innefattade sjuksköterskor och läkare. 

 

Efter genomläsning av abstrakt exkluderades artiklar skrivna på andra språk än svenska eller 

engelska. Även de artiklar som endast berörde rapportering vid skiftbyten, överrapportering 

mellan avdelningar och där rapportering enbart har skett mellan läkare exkluderades. Efter 

diskussion utifrån artiklarnas vetenskapliga kvalitet, nämnda inklusions- och 

exklusionskriterier och hur väl de svarade på syftet kunde två artiklar exkluderas. En av 

artiklarna valdes bort till följd av att den inte uppnådde den vetenskapliga kvaliteten som 

eftersträvades och den andra visade sig efter genomläsning inte svara på syftet. Tretton artiklar 

kom slutligen att ingå i studien. Av dessa kom alla från den systematiska sökningen och ingen 

kom från den osystematiska. Artiklarnas huvudsakliga innehåll redovisas i tabell 3, översikt av 

analyserad litteratur, bilaga IV. 
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Analys 
 

Analysen av datamaterialet genomfördes enligt Fribergs (2012) tre steg för litteraturöversikt. 

Stegen i analysen handlar om att läsa igenom studierna ett flertal gånger, söka likheter och 

skillnader i de inkluderade studiernas resultat och därefter göra en sammanställning över vad 

som fokuserats. Hänsyn har tagits till om de inkluderade studierna varit kvalitativa eller 

kvantitativa då resultatet redovisas på olika sätt. 

 

I steg ett numrerades de utvalda studierna och lästes igenom enskilt av båda författarna ett flertal 

gånger för att ge en helhet av innehållet. Innehållet i varje artikel sammanställdes sedan som 

stöd inför analysen och de översatta meningarna behöll sin ursprungliga betydelse. Med fokus 

på syftet, det vill säga att belysa faktorer som är av betydelse för av överrapportering mellan 

ambulans till akutmottagning, reducerades datamaterialet. Artiklarnas resultat stod i centrum i 

analysens andra steg. Det reducerade textmaterialet från respektive artikel skrevs ner på färgade 

papperslappar, en färg för varje artikel och markerades med artikelns nummer. I det tredje och 

sista steget sorterades materialet utifrån likheter och skillnader. Det som handlade om samma 

sak strukturerades och preliminära grupper skapades. Det grupperade textmaterialet skrevs in i 

olika tabeller på datorn. Varje tabell benämndes med en preliminär rubrik utifrån textmaterialets 

innehåll. Tabellerna lästes igenom flera gånger, textavsnitt och enskilda meningar flyttades 

mellan grupperna. Utifrån gruppernas innehåll kunde så småningom åtta underteman växa fram. 

Efter ytterligare bearbetning kunde de åtta underteman sammanföras till fyra olika teman som 

belyser olika faktorer som är av betydelse för överrapportering mellan ambulans och 

akutmottagning.  

Resultat 
 
Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra teman och åtta underteman vilka belyser olika 

faktorer som är av betydelse för överrapportering mellan ambulans och akutmottagning (se 

figur 2). 

 

 
Figur 2. Översikt av teman och underteman. 

 

 

•Information och kommunikation en viktig del av 
överlämningsprocessen
•En strukturerad information

Kommunikation

• Professionalitet och ansvarstagande
• Att göra professionella bedömningar

Kunskap och 
kompetens

• Brist på struktur i organisationen
• En pressad arbetssituation

Organisation och 
arbetsmiljö

• Att lyssna och vara intresserad
• Att inte tro på det som sägs

Attityder



 9 

Kommunikation 
 
Vårdpersonalens erfarenheter är att kommunikationen, det vill säga hur budskap som skickas, 

påverkas och uppfattas av mottagaren, har betydelse för den gemensamma synen på patienten 

vid överrapportering mellan ambulans och akutmottagning. Informationen om 

händelseförloppet och vad patienten upplever är en viktig del i överlämningsprocessen liksom 

hur denna struktureras 

Information och kommunikation en viktig del i överlämningsprocessen    
För vårdpersonalen var informationen en viktig del i överlämningsprocessen. Vårdpersonal 

definierade enligt Dyrholm Siemsen et al. (2012) kommunikation som utbyte och flöde av 

skriftlig och muntlig information från en person, sändare, till en eller flera andra, mottagare. I 

samma studie (a.a.) definierades information som viktig, existerande kunskap om patient och 

omständigheter. En erfarenhet av effektiv överlämning var att det krävdes fysiskt överlämnande 

av patienten med efterföljande muntlig genomgång av vad som hänt samt vidarebefordran av 

skriftlig dokumentation (Bruce & Suserud, 2005). Enligt mottagande personal i Jenkin, 

Abelson-Mitchell och Cooper (2007) bör informationen vid överrapporteringen vara kort, 

korrekt och väsentlig. Övrigt av betydelse ska dokumenteras i ambulansjournalen (a.a.). Hela 

överlämningsprocessen varade endast några minuter och beskrevs av personalen som kortfattad 

(Bruce & Suserud, 2005). Personalen på akutmottagningen i Owen, Hemmings och Brown 

(2009) uttryckte att den muntliga överrapporteringen inte stod som ensam informationskälla 

utan information hämtades även från det visuella och skriftliga. Sjukhusets läkare föredrog 

enligt Knutsen och Frediksen (2013) kombinationen av verbal och skriftlig information. All 

information skulle dokumenteras i patientens journal (Dyrholm Siemsen et al., 2012) och enligt 

vårdpersonalen i Yong, Dent och Weiland (2008) kompletterades ambulansdokumentationen i 

78% av fallen (n = 621) med verbal överrapportering. Erfarenheter har visat att information 

som kommuniceras skriftligt ska vara tydlig och systematisk (Dyrholm Siemsen et al., 2012). 

 

En annan erfarenhet, vad gäller informationen som en viktig del i överlämningsprocessen, 

handlade om den muntliga rapportens kvalitet och hur den kunde fördjupa och klargöra 

omständigheterna om vad som hänt patienten (Bruce & Suserud, 2005). I Dyrholm Siemsen 

(2012) menade vårdpersonalen att informationen skulle vara kort och relevant om patientens 

status och diagnos. Från akutmottagningens personal fanns tydliga förväntningar på vad 

rapporten skulle innehålla (a.a.). Sjuksköterskor och läkare på akutmottagningen ansåg enligt 

Jenkin et al. (2007) att sökorsak, problem som krävde omedelbar uppmärksamhet, prehospital 

behandling och relevant medicinsk historia var den viktigaste informationen i 

överrapporteringen. Utöver dessa tyckte akutmottagningens personal (Currie, 2002) att det 

också var relevant att få information om patientens namn och ålder, samt eventuella 

restriktioner för patienten.  

 

Enligt Yong et al. (2008) innehöll oftast rapporterna information om nuvarande problem 

(98,9%), vitalparametrar (76,9%), medicinsk historia (74%), nuvarande medicinering (46,4%) 

och prehospital behandling (44,5%). Majoriteten av akutmottagningens personal tyckte att 

ambulanspersonalens information om patienten var mycket relevant, användbar och korrekt 

(a.a.). I Jenkin et al. (2007) var akutmottagningens personal däremot missnöjd med att 

ambulanspersonalen gav information som var irrelevant för patientens pågående behandling, 

främst i akutrummen. Sjuksköterskorna på akutmottagningen påtalade vikten av att få 

detaljerad information från ambulanspersonalen om hur och var patienten hittades, i vilket skick 

och patientens totala situation, vilket är särskilt viktigt för medvetslösa patienter (Bruce & 
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Suserud, 2005). Denna information sparade tid och hjälpte sjuksköterskan i beslut om vård och 

eventuell planering av hemgång (a.a.). 

 

Vårdpersonals information som en viktig del i överlämningsprocessen omfattades även av 

problem som behövde efterfrågas och klargöras. Problemen berörde medicinsk historia 

(43,9%), nuvarande problem (28%), vitalparametrar (17,6%), upphämtningsmiljö (16,8%) och 

allergi (15,4%) (Yong et al., 2008). Det som mottagande personal prioriterade som minst viktig 

information i en överrapportering var patientens namn, tidpunkt för händelsen och 

läkemedelsadministration, misstänkta skador eller sjukdomar och allergier. Dessa prioriterades 

aldrig av fler än 7,9 % av de 80 tillfrågade. (Jenkin et al., 2007). I Currie (2002) nämndes 

patientens livssituation som lägst prioriterad. 

 

Det framkom också att personalen tyckte att det var svårt både att delge och ta emot information 

som gav dem en gemensam bild av patienten. För ett bra överlämnande var det viktigt att 

använda ett gemensamt språk och brist på det gjorde det svårt att nå samsyn om patienten enligt 

både ambulansens och akutmottagningens personal (Owen et al., 2009). Mottagande 

vårdpersonal ansåg i samma studie att det var svårt att förstå och översätta informationen som 

rapporterades av ambulanspersonalen. Ambulanspersonalen i sin tur var frustrerade över att 

deras prehospitala uppfattning om patienten var svår att förmedla så att personalen på 

akutmottagningen kunde förstå och skapa samma bild (a.a.). Trots dessa svårigheter uppfattades 

överrapporteringen på ett positivt sätt i båda grupperna. Yong et al. (2008) skriver att 31 av 38 

ur personalen på akutmottagningen uppskattade att kommunicera direkt med 

ambulanspersonalen.  

 

Information som en viktig del i överlämningsprocessen handlade också om hur information 

från ambulansjournalen överfördes till sjukhusets journal. 26 av 100 journaler som undersöktes 

visade sig innehålla avvikelser av vad som rapporterats men som inte dokumenterats i journalen 

(Murray, Crouch & Ainsworth-Smith 2010). Exempel på felaktigheter var information om 

allergi, läkemedel, ändrade klockslag (exempelvis drogintag vid intoxikering), sida för svaghet 

och medicinsk historia (a.a.). I en annan studie (Knutsen & Fredriksen, 2013) fördes mindre än 

hälften av de åtta utvalda parametrarna över från ambulansjournalen till sjukhusets journal. I 

Bruce och Suserud (2005) uppgav deltagarna att hela eller delar av journaler ofta saknades. 

En strukturerad information 
En annan del som berörde kommunikationens betydelse i samband med överrapportering 

mellan ambulans och akutmottagning handlade om hur informationen delgavs och 

strukturerades. Akutmottagningens sjuksköterskor upplevde att den initiala informationen som 

ambulanspersonalen förmedlade via telefon, när de var på väg in med en svårt sjuk patient, var 

kort och strukturerad. De ställde få eller inga frågor (Bruce & Suserud, 2005). Knutsen och 

Fredriksen (2013) menade att den prehospitala rapporten bör vara strukturerad och innehålla 

information om vitalparametrar och given behandling. Sjuksköterskorna på akutmottagningen 

ansåg sig behöva uppgifter om vem som larmar, vilken typ av fordon patienten transporteras 

med, vad som har hänt, en sammanfattning av patientens skador/symtom, nuvarande status, 

förändringar i patientens tillstånd under transporten, hur patienten svarat på given behandling 

och vård, om den som larmar in anser att patienten behöver specialistvård vid ankomst, 

demografiska data samt förväntad ankomsttid (Bruce & Suserud, 2005). I Dyrholm Siemsen 

(2012) hade akutmottagningens personal erfarenhet av att informationen som kommunicerades 

vid rapport över telefon ibland gav fel förväntningar på patientens diagnos. De ansåg att det var 

viktigt att status vid ankomst matchade det som sagts i telefon. 
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Vårdpersonalen kände en frustration över avsaknad av struktur i överrapporteringen (Owen et 

al., 2009). Bristen ledde till fenomenet ”chinese whispers” (viskleken) som nämndes i över 20 

av 50 intervjuer för att beskriva hur information förloras eller förändras i 

överrapporteringsprocessen och upplevde det som ett problem (a.a.). I Yong et al. (2008) kände 

67% av akutmottagningens personal att nyckelinformation ibland eller ofta saknades från 

muntlig överrapportering. Frankel et al. (2012) undersökte olika sätt att ge rapport. Det 

vanligaste sättet var att den rapporterande sjuksköterskan utgick från ett dokument med 

information som den/de andra inte kunde se, de som lyssnade kunde därför inte veta om det 

som rapportören ville förmedla uppfattades på rätt sätt. Detta sätt att rapportera utgjorde en risk 

för fel i kommunikationen (a.a.). 

 

Färre än hälften (39,4%) av de 34 tillfrågade ur akutmottagningens personal upplevde att 

ambulanspersonalen använde sig av en strukturerad överrapportering för traumapatienter 

(Budd, Almond & Porter, 2007) medan 53,3 % av de 16 tillfrågade av ambulanspersonalen i 

samma studie sa att de rapporterade till traumateamet utifrån en standardstruktur. Det nämns 

två modeller för överrapportering, MIST och ASHICE, där fler av personalen på 

akutmottagningen samt ur ambulanspersonalen kände till ASHICE jämfört med MIST (a.a.). 

 

Utifrån ambulanspersonalens perspektiv ansåg 62,5% att de använde sig av standardiserade 

meddelanden när de förvarnade akutmottagningen om en traumapatient (Budd et al., 2007), 

medan bara 48,5 % av akutmottagningens personal upplevde att det fanns en struktur i den 

inringda rapporten. I en annan studie (Thakore & Morrison, 2001) tyckte mottagande personal 

(65,5%, n = 30) att den prehospitala rapporten användes på ett lämpligt sätt, men bara 35% av 

dem tyckte att den var strukturerad. Skademekanism var för alla 16 tillfrågade av 

ambulanspersonalen, ett standardkriterium för att förvarna traumateamet (Budd et al., 2007). 

Men bara 67,6% (n = 34) av de som tillfrågades ur akutmottagningens personal, larmade 

traumateamet baserat på information som mottagits om skademekanism (a.a.). Av 

ambulanspersonalen kände sig 89% (n = 67) säkra på vilka patienter som skulle rapporteras 

prehospitalt till akutmottagningen och 83,3% var säkra på sin förmåga att strukturera sin rapport 

via radio (Thakore & Morrison, 2001). Rapportens kvalitet varierade mellan 

ambulansbesättningarna enligt 69% av mottagande personal (a.a.). 

 

Kunskap och kompetens  
 
Vårdpersonals erfarenheter är att kunskap och kompetens har betydelse för överrapportering 

mellan ambulans och akutmottagning vilket i denna studie handlar om professionalitet och 

ansvarstagande samt att kunna göra professionella bedömningar. 

Professionalitet och ansvarstagande 
Vårdpersonalen menade att professionalitet och ansvarstagande kunde påverka 

överrapporteringen från ambulans till akutmottagning. I Dyrholm Siemsen et al. (2012) 

definierade både mottagande och överlämnande personal professionalitet som det uppträdande, 

de syften och de kvaliteter som karaktäriserar en profession eller en professionell person. De 

ansåg att det i en personalgrupp är viktigt att vara medveten om de olika teammedlemmarnas 

professioner och hur de bidrar till gruppen samt hur det påverkar de individuella 

arbetsuppgifterna i arbetet med patienten. Denna medvetenhet om varandras kunskap och 

kompetens kände personalen bidrog till teamkänsla (a.a.). Ansvarstagande enligt samma studie 

handlade om att ta ansvar, göra sina plikter och stå för sina handlingar. Vårdpersonalen menade 

enligt Dyrholm Siemsen et al. (2012) att det var viktigt att vara medveten om att känslan av 

ansvar var relaterad till stress, kompetens och de val de ställs inför vilket i sin tur påverkade 
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överrapporteringen. I samma studie framkom det att fokus ska ligga på patientsäkerhet och att 

det behövs en medvetenhet om att språksvårigheter kan medföra risker i samband med 

överrapporteringen (a.a.). Den första kontakten mellan vårdpersonalen i ambulansen och på 

akutmottagningen inträffade för det mesta när ambulansen ankom till sjukhuset (Bruce & 

Suserud, 2005). Att ta ansvar för patient och profession kunde till exempel innebära att svårt 

sjuka patienter rapporterades prehospitalt för att förvarna personalen på akutmottagningen, och 

ge dem möjlighet att förbereda mottagandet av patienten (Dyrholm Siemsen et al., 2012). 

Personalen (Bruce & Suserud, 2005) ansåg att den symboliska överlämningen ägde rum när 

patienten flyttades över från ambulansens bår till akutmottagningens brits. Det kändes viktigt 

för vårdpersonalen att veta exakt när ansvaret för patienten flyttades över mellan enheterna och 

att ansvarsfördelningen var klar och tydlig under överlämningen (Dyrholm Siemsen et al., 

2012). 

Att göra professionella bedömningar 
Vårdpersonalens erfarenheter handlade även om att göra professionella bedömningar vilket 

hade betydelse för överrapporteringen. Sjuksköterskor på akutmottagningen var medvetna om 

att deras kliniska blick hade stor betydelse för bedömningen av patienters vårdbehov (Bruce & 

Suserud, 2005). De upplevde också att den prehospitala rapporten gav dem en uppfattning om 

patientens behov av vård, vilket hjälpte dem i arbetet med att förbereda för inkommande 

patienter. Sjuksköterskorna i Bruce och Suseruds (2005) studie kände att de kunde överblicka 

situationen på akutmottagningen i syfte att ge allvarligt sjuka eller skadade patienter bästa 

mottagande och vård vid ankomst. I Yong et al. (2008) kände mottagande personal på 

akutmottagningen tillit till att ambulanspersonalen delade med sig av relevant information om 

patientens livssituation, exempelvis i hemmiljön, som kunde bli bekymmersamt i patientens 

tillfrisknande och återhämtning. För att kunna göra professionella bedömningar var det enligt 

vårdpersonalen viktigt att introducera och utbilda ny personal i säker överrapportering 

(Dyrholm Siemsen, 2012). Thakore och Morrison (2001) visade dock att endast 19,4% av 

ambulanspersonalen hade fått utbildning i att ge rapport och att av de som inte fått utbildning 

kände 83% av 67 att de behövde det. På akutmottagningen uttryckte de flesta (74% av 80) att 

de lärt sig rapportera över patienter genom att lyssna på kollegor, de hade sällan fått formell 

utbildning (Jenkin et al., 2007). 

 

Organisation och arbetsmiljö 
 
Vårdpersonals upplevelser av överrapportering mellan ambulans och akutmottagning berör 

även organisation och arbetsmiljö. Brist på organisatorisk struktur liksom en pressad 

arbetssituation kan äventyra överrapporteringen och hota patientsäkerheten. 

Brist på struktur i organisationen 
Bristen på struktur i organisationen handlade bland annat om otydliga arbetsuppgifter och brist 

på stöttande IT-system. Det tillsammans med hög arbetsbelastning gjorde att det var svårt att 

uppnå säkra överrapporteringar (Dyrholm Siemsen et al., 2012). I samma studie menade 

vårdpersonalen att säkerheten vid överlämning inte stöds av organisationens kultur eftersom 

kulturen inte lade någon vikt vid överrapporteringens betydelse eller såg den som ett 

riskmoment. Kulturen i organisationen gav inte heller utrymme för en fulländad introduktion 

och utbildning av ny personal, men snabb anpassning till situationen slätade över en del av 

missarna i organisation (a.a.). I Dyrholm Siemsen et al. (2012) framkom att brist på 

organisatorisk struktur äventyrade säkerheten vid överrapporteringen. Vårdpersonalen ansåg 

att överlämningen skulle prioriteras och att säkerheten var sårbar vid överrapportering (a.a.).  
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Bristen på struktur i organisationen kunde även handla om avsaknad av tydliga rutiner vilket 

också kunde påverka överrapporteringen. Ambulanspersonalen upplevde (Jenkin et al., 2007) 

att det fanns svårigheter i att veta vem rapporten skulle ges till när de lämnade över patienter i 

akutrummen. Det fanns en önskan från personalens sida om tydliga rutiner för överrapportering 

och överlämning (Dyrholm Siemsen, 2012). Yong et al. (2008) fann att ambulanspersonalen i 

91% av de 311 överlämningarna fick rapportera samma patient två gånger. Även Jenkin et al. 

(2007) tar upp ambulanspersonalens erfarenhet av repeterad rapport. I 92% (n = 80) av fallen 

behövde de höra specifika detaljer ännu en gång, i 82% av fallen behövde behandlingen 

klargöras och tydliggörande av detaljer i läkemedelsbehandlingen, given av 

ambulanspersonalen, krävde repetition i 63,2% av fallen (a.a.). Detta uppstod på grund av att 

den första rapporten i 79% av fallen inte gavs till den person som skulle ha vidare ansvar för 

patienten. Det var vanligare vid allvarliga sjukdomar och skador samt i akutrummen, den andra 

rapporten gavs vanligtvis till läkare (a.a.). 

 

Vårdpersonalen berättade att organisationens struktur stöttades av olika hjälpsystem som 

kopplade samman organisationens olika delar, exempelvis akutmottagning och ambulans 

(Dyrholm Siemsen et al., 2012). Hjälpsystemen innefattade bland annat ett IT-system som 

borde vara kompatibelt och lättillgängligt för berörda enheter (a.a.) men också ett förtryckt 

journalblad som fylldes i för hand av personal inom ambulansorganisationen (Jenkin et al., 

2007). Akutmottagningens personal upplevde att IT-systemen inte stöttade överrapporteringen 

och att delar av systemen var svåra att använda och gav en sämre överblick. När det kom till 

ambulansjournalen ansåg större delen (80%, n = 80) att designen var klar och tydlig (a.a.). 

Nästan lika många ansåg att områdena i formuläret kom i logisk ordning och var lätta att förstå.  

En pressad arbetssituation 
Vårdpersonalens erfarenheter av överrapportering från ambulans till akutmottagning 

påverkades också av en pressad arbetssituation. Dyrholm Siemsen et al (2012) fann ytterligare 

utmaningar inom sjukvården, det höga arbetstrycket och den stora pressen på att producera. 

Sammantaget gjorde detta att personalen oroade sig för patientens säkerhet. Personal inom 

hälso- och sjukvården upplevde att de ofta ställdes inför svåra situationer som utmanade deras 

professionalitet, det kunde göra det svårare att hålla hög säkerhet under överlämningen (a.a.). 

Ambulanspersonalen var bekymrad över patientens konfidentialitet när överrapportering på 

grund av hög arbetsbelastning förekom i ambulansmottagning eller korridor (Jenkin et al., 

2007). Arbetsbelastningen på akutmottagningen visade sig vara som störst under eftermiddagen 

enligt Cone, Middleton och Marashi Pour (2012) vilket resulterade i längre väntetid för 

överlämning från ambulansen, av alla fördröjningar skedde 47,8% (n = 141 381) under denna 

tid på dygnet. Samma studie påvisade att högprioriterade patienter i regel inte behövde vänta 

på överlämning och att patienter under 16 år väntade kortare tid än de över 65 år. I över 95% 

av fallen lämnades patienten över inom en timme med en mediantid på strax under 30 min. 

Fördröjningen var längre på stora sjukhus och i stora städer (a.a.). Överlämning skedde i 90% 

(n = 621) av fallen med små eller inga avbrott (Yong et al., 2008) och 72,7% av 

ambulanspersonalen upplevde att tiden var tillräcklig vid överrapportering (Thakore & 

Morrison, 2001). Det höga arbetstrycket ledde till obalans och att de exempelvis letade efter 

lämpliga sängar istället för att lyssna (Jenkin et al., 2007). Till sitt försvar, för att inte lyssna, 

påpekade vårdpersonalen på akutmottagningen i Owen et al. (2009) att de hade flera 

arbetsuppgifter att koncentrera sig på medan ambulanspersonalen kunde fokusera på en uppgift. 

 

Att bli distraherad av olika saker kunde också bidra till en pressad arbetssituation och påverka 

överrapporteringen. I Currie (2002) framkom att 12 av 28 upplevde distraktion vid 

överrapportering i form av telefoner som ringde samt anhöriga, läkare och sjuksköterskor som 
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sökte uppmärksamhet. Längden på rapporten ökade och uppmärksamheten minskade hos 

rapportör och mottagare (a.a.). I samma studie upplevde hälften att information missades. 

Missad eller oklar skriftlig och muntlig kommunikation, tillsammans med missförstånd och 

språkförbistringar, kunde resultera i situationer som var riskfyllda för patienten ansåg 

vårdpersonalen i Dyrholm och Siemsen et al. (2012). 

 

Attityder  
 
Vårdpersonals upplevelser är att attityder har betydelse för överrapportering mellan ambulans 

och akutmottagning. Att lyssna och vara intresserad skapar förutsättningar för ett optimalt 

samarbete medan att inte tro på det som sägs skapar problem. 

Att lyssna och vara intresserad 
Vårdpersonalens erfarenheter handlade också om vilka attityder de möttes av. Personalen 

(Bruce & Suserud, 2005) poängterade vikten av uppmärksamhet och intresse för det som 

ambulanspersonalen förmedlade vid överlämningen och även i Dyrholm Siemsen (2012) 

påpekade vårdpersonalen hur viktigt det var att lyssna på informationen vid överrapportering. 

En professionell konversation mellan ambulanspersonal och personal på akutmottagningen, där 

patienten var i fokus, upplevdes främja ett optimalt samarbete (Bruce & Suserud, 2005). När 

informationen var patientfokuserad och innehöll konstaterade och tydliga problem skapades ett 

bra samarbetsklimat (a.a). I Dyrholm Siemsen et al. (2012) kom det fram att en del vårdpersonal 

inte påbörjade vissa arbetsuppgifter när patienten snart skulle lämnas över till någon annan, det 

fanns också personal som ville bli av med patienten genom att föra dem vidare till någon annan 

som kunde ta över ansvaret. Ett annat attitydproblem kunde till exempel handla om 

vårdpersonalens tendens att tappa intresse för patienter som hade oklara, diffusa problem utan 

behov av avancerad vård, vilket kunde skapa sämre helhetsbild av patienten (Bruce & Suserud, 

2005). 

 

Det fanns flera i ambulanspersonalen som upplevde att mottagande personalen inte vare sig 

lyssnade eller var intresserade av vad de hade säga. Endast 24,2% av de 40 tillfrågade ur 

ambulanspersonalen upplevde att de hade mottagande personals uppmärksamhet vid 

överlämning av patienter (Thakore & Morrison, 2001). Fokus kunde snarare ligga enbart på 

patienten framför att lyssna på det som framfördes i rapporten (Owen et al., 2009).  

Ambulanspersonalen uttryckte enligt Jenkin et al. (2007) frustration när de skulle förmedla 

information till personalen på akutmottagningen. Attitydproblemen handlade framförallt om att 

den mottagande personalen inte tog någon notis om den verbala och ickeverbala informationen 

som förmedlades i överlämningssituationen och de kände även att deras ”fynd” blev ifrågasatta 

(a.a.). För att öka chansen att bli lyssnad på valde ambulanspersonalen ibland att ha kvar 

patienten på sin bår, vilket gav dem kontrollen (Owen et al., 2009). Dyrholm Siemsen et al. 

(2012) påvisar att ambulanspersonalen hade ett bestämt intryck av att inte all viktig information 

de gav fördes vidare, skrevs ner, mottogs eller förstods. Det fanns en medvetenhet bland 

personalen på akutmottagningen om att de inte alltid lyssnade på rapporter om patienter på ett 

uppmärksamt sätt (Owen et al., 2009).  

Att inte tro på det som sägs 
Enligt Dyrholm Siemsen et al. (2012) upplevde sjuksköterskor på akutmottagningen det som 

ett problem om ambulanspersonalen gav patienten en preliminär diagnos prehospitalt som 

sedan inte visade sig stämma, de hade erfarenhet av att det skapade förvirring och stress för 

patienten. Ett annat bekymmer var att sjuksköterskan i ambulansen ibland upplevdes förändra 

eller utöka rapporten för att patienten skulle gå vidare i vårdkedjan (Bruce & Suserud, 2005). I 
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Bruce och Suserud (2005) tyckte mottagande personal att det var väldigt problematiskt när 

ambulanspersonalen tog på sig mer ansvar än vad som förväntades av dem och till exempel 

argumenterade för snabbt omhändertagande baserat på deras egen preliminära medicinska 

diagnos. Mottagande personal tyckte också i samma studie att patienter som inte behövde 

ambulans eller vård på sjukhus kunde göra ambulanspersonalen ointresserad av patientens 

problem och behov vilket bevisades genom att rapporten, både skriftligt och muntligt, var 

inkomplett och att de inte heller kunde svara på frågor som ställdes. I en annan studie hade dock 

personalen på akutmottagningen en önskan om att ambulanspersonalen skulle ta mer ansvar för 

att deras budskap skulle gå fram, exempelvis genom att prata högre oavsett hur kaotisk 

situationen är (Owen et al., 2009). Dyrholm Siemsen et al. (2012) menade att när 

vårdpersonalen delar attityder, värderingar, mål och praktiska tillämpningar, karaktäriserar det 

kulturen i en organisation, på en avdelning eller i ett yrke  

Diskussion 
 
Eftersom syftet var att belysa faktorer som har betydelse för överraportering mellan ambulans 

och akutmottagning föll valet på en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Genom en 

litteraturöversikt skapas en beskrivande sammanställning av ett avgränsat område (a.a.). Syftet 

påverkade valet av metod. 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som har betydelse för 

överrapportering mellan ambulans och akutmottagning. Metoden valdes för att få en samlad 

bild av tidigare forskning inom området. För att undersöka vad som tidigare studerats inom det 

valda området gjordes en inledande osystematisk sökning som gav ett övergripande 

helikopterperspektiv (Friberg, 2012). Den osystematiska sökningen gav möjlighet att hitta 

lämpliga sökord inför den systematiska sökningen. Artiklarna som dök upp efter 

sökordskombinationerna svarade väl på studiens syfte, varpå inga nya sökord ansågs behövas.  

 

Det ursprungliga intresset hade sin grund i sjuksköterskeperspektivet men då det visade sig 

svårt att enbart fokusera på sjuksköterskor, framförallt i de internationella artiklarna, var det 

nödvändigt att inkludera även annan personal, exempelvis läkare och ambulanssjukvårdare. 

Detta kan både ses som en fördel och en nackdel. Resultatet ger en övergripande bild av 

vårdpersonalens erfarenheter men det är dock möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om 

enbart sjuksköterskor ingått i urvalsgruppen. 

 

Valet av litteraturöversikt som metod gjorde det möjligt att inkludera såväl kvalitativa som 

kvantitativa artiklar. Om en annan metod valts, exempelvis litteraturbaserad studie med enbart 

kvalitativa artiklar, hade resultatet förmodligen blivit mindre fylligt då det upptäcktes att 

området var relativt lite undersökt. Vid sökningen framkom ett fåtal studier med kvalitativ 

ansats jämfört med de kvantitativa vilket kan ses som en nackdel. Dessa studier visade sig ändå 

vara mycket relevanta och bidrog senare med en viktig del till resultatet. De kvalitativa 

artiklarna beskrev erfarenheter, medan de kvantitativa bidrog med i hur stor omfattning 

personalen upplevde problemen. Genom att inte behöva utesluta någon artikel på grund av dess 

ansats förlorades inget som kunde bidra till syftet. Artiklarna i urvalet avgränsades till att vara 

skrivna på svenska och engelska och det finns därmed en risk för att något kan ha missats under 

arbetet med översättningen. Eftersom tiden för föreliggande studie varit begränsad har endast 
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artiklar tillgängliga i fulltext vi databas använts vilket också kan ses som en nackdel, då det 

även här kan ha förbisetts någon artikel som kunnat bidra till resultatet (Friberg, 2012). 

 

Eftersom ämnet visade sig var lite undersökt gjordes inga begränsningar till specifika länder, 

vilket resulterade i artiklar från Storbritannien, Australien, Danmark, Norge, USA och Sverige. 

De erfarenheter som framkom i respektive studie skiljde sig inte nämnvärt åt mellan länderna. 

Något förvånande var att endast en amerikansk artikel visade sig relevant för syftet, även om 

artikeln gällde rapportering i allmänhet snarare än den akuta överrapporteringen. Kanske är det 

så att uppbyggnaden av ambulansorganisationen skiljer sig gentemot övriga länderna. Orsaken 

till att många artiklar från USA inte kunde användas var att de i regel handlade om rapportering 

mellan skift eller bedside-rapportering.  

 

Endast en inkluderad studie är gjord i svenska förhållanden och skillnaderna gentemot övriga 

artiklar gäller främst hur besättningen i ambulans är sammansatt. På grund av utökade 

befogenheter ambulanssjukvårdare har i andra länder, jämfört med i Sverige, finns ingen 

anledning att tro att resultatet har påverkats nämnvärt. Det är dock möjligt att det sett 

annorlunda ut om fler artiklar från svenska förhållanden efter 2005 inkluderats, då lagstiftning 

tillkommit som lett till kompetenshöjning inom ambulanssjukvården. 

 

Det gick inte att begränsa artikelsökningen till enbart efter 2008 och framåt eftersom utbudet 

var mindre än väntat. Detta skulle kunna vara till nackdel för resultatet eftersom giltigheten för 

studien påverkas när det vetenskapliga underlaget är litet och att det då kan vara svårt att samla 

in olika delar av fenomenet som undersökts (Wallengren & Henricson, 2012). Trots att 

fenomenet överrapportering mellan ambulans och akutmottagning visade sig vara lite undersökt 

överlag, var fyra av de inkluderade artiklarna från 2012 och 2013. Det skulle kunna visa på ett 

nytt intresse av den akuta överlämningen och hur säkerheten för patienten påverkas.  

 

De utvalda artiklarna granskades enligt Fribergs (2012) kvalitetskriterier. I tre av de inkluderade 

kvantitativa studierna var det relativt få deltagare och/eller låg svarsfrekvens. Dessa bedömdes 

ändå vara av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas. I en annan studie ifrågasattes forskarnas 

sätt att transkribera sitt material. Efter noggrann genomgång av metoden för transkriberingen 

kunde ändå artikeln inkluderas. 

 

Studierna lästes igenom enskilt innan analysarbetet påbörjades. Analysarbetet gjordes 

tillsammans och genom jämförande diskussioner visade det sig om något enskilt förbisetts som 

var relevant för syftet. Vid de tillfällen där artiklarna varit svåra att förstå har diskussion lett till 

samförstånd och gemensam formulering. Under hela analysarbetet, har det även funnits en 

avsikt och en medvetenhet om att förhålla sig objektivt till data. Detta anses ha stärkt 

trovärdigheten i resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). Under arbetets gång fördes en 

gemensam diskussion och reflektion över hur materialet hängde samman, vilket senare ledde 

fram till en presentation av resultatet som båda författarna står bakom och anser trovärdigt. 

Arbetet med att skapa underteman och teman var tidskrävande och svårt och det fordrades 

mycket kreativitet när det kom till sortering och gruppering av materialet eftersom Fribergs 

(2012) beskrivning inte riktigt räckte till. Att inte ha använt någon vedertagen analysmodell 

kan ha påverkat studiens resultat och gjort att resultatet kan vara svårt att upprepa (Polit & Beck 

2012; Wallengren & Henricson, 2012). Det kan också ha bidragit till att tillförlitligheten brister 

(a.a.). Validiteten kan ha påverkats av att det ibland var svårt att tolka den kvantitativa datan. 

Det finns en möjlighet att det som skulle studeras inte blivit studerat. Påverkas validiteten kan 

det minska reproducerbarheten, det vill säga möjligheten att upprepa resultatet om och om igen 

(Wallengren & Henricson, 2012). 
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Resultatet i denna studie syftar specifikt på överrapporteringssituationen mellan ambulans och 

akutmottagning men det kan finnas möjlighet att överföra resultatet till andra situationer, 

exempelvis när en patient på en vårdavdelning blivit akut försämrad och behöver förflyttas och 

rapporteras till andra vårdteam eller vårdenheter (Wallengren & Henricson, 2012). Eftersom 

det är samma typ av information om patientens tillstånd som ska förmedlas stärks 

överförbarheten för föreliggande studie.  

Etiska överväganden 
Inför analysarbetet har det funnits medvetenhet om att den egna förförståelsen kunnat påverka 

analysen av artiklarnas innehåll. Detta undveks genom ett objektivt synsätt och att hålla sig nära 

texten och genom gemensamma diskussioner. Artiklarna har översatts efter bästa förmåga men 

feltolkningar och missförstånd kan ändå ha uppstått. Under hela arbetets gång har målsättningen 

varit att inte avsiktligt plagiera eller förvanska andra författares text. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att de faktorer som har betydelse för överrapportering mellan ambulans och 

akutmottagning berör fyra olika områden vilka är: kommunikation, kunskap och kompetens, 

organisation och arbetsmiljö samt attityder. Områdena inbegriper olika faktorer som både 

underlättar och förhindrar en god överrapportering och kan förstås utifrån Shannon och 

Weavers (1949)  modell om brus, det vill säga faktorer som påverkar budskapet.  

Kommunikation 
Av resultatet framgår att många ur vårdpersonalen upplevde olika svårigheter i att ge och ta 

emot information. De var också oroliga över patientens säkerhet vid överrapportering, mycket 

på grund av brist på struktur och formell utbildning. Att kommunicera information om patienter, 

verbalt, skriftligt och visuellt, är något som både kan hjälpa överrapporteringen men också 

försvåra den. Eide och Eide (2009) nämner tio punkter för en fungerande kommunikation där 

två av dem, att lyssna på den andre samt att observera och tolka verbala och icke-verbala 

budskap under rapporten vilka kan förklara kommunikationsbristerna som framkom i studierna. 

 

Enligt Evans et al. (2009) är syftet med effektiv överlämning en sömlös överföring av 

information mellan vårdgivare, inget innehåll ska förloras eller ändras. Avsaknaden av ett 

gemensamt språk, som uttrycks ett flertal gånger i en av artiklarna (Owen et al., 2009), kan 

försvåra en sömlös överrapportering. När det är svårt att ge och ta emot information, på grund 

av att språkbruket skiljer sig åt, bidrar det till minskad möjlighet att nå samsyn om patienten. 

Joint Commission (2007) bekräftar detsamma genom att ta upp kultur- och språkskillnader som 

ytterligare en barriär för effektiv och säker överlämning. Det är av stor betydelse att träna på 

samspel med andra för att öva upp sin förmåga till smidiga överlämningar (Eide & Eide, 2009). 

 

Resultatet visar även att innehållet i överrapporteringen var viktig i flera av studierna och det 

framhölls att en god kvalitet på vad som förmedlades kunde bidra till en fördjupad förståelse 

för patientens situation. En bra överrapportering bör därför hjälpa sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet med patienten. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) skrivs bland annat att sjuksköterskan ska ha förmåga att kunna värdera 

informationen, prioritera samt organisera arbetet kring patienten. För sjuksköterskan på 

akutmottagningen kan detta arbete försvåras om det finns brister i innehållet som förmedlas, 

vilket kan kompliceras ytterligare om patienten är medvetslös. Då går det inte att få direkt 

information från patienten och arbetet bli mindre effektivt om information är oklar eller fattas. 
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Av resultatet framgår att akutmottagningens personal har förväntningar på rapportens innehåll. 

Dessa förväntningar kan vara svåra eller omöjliga att leva upp till om de inte delges till vilka 

de är ämnade för, men samtidigt skulle de kunna förbättra såväl rapport som samarbete. 

 

Svårt sjuka patienter rapporterades prehospitalt. Personalen på akutmottagningens erfarenhet 

är att rapporten inte alltid stämmer överens med hur de upplever patienten vid ankomst till 

akuten. Ett gemensamt system för bedömning av patientens tillstånd skulle här kunna motverka 

att felaktiga förväntningar skapas. Widgren (2012) skriver att det är viktigt att hela vårdkedjan 

arbetar enligt samma standard, ett sådant system är exempelvis RETTS (Rapid emergency 

triage and treatment system). En orsak till att förväntningarna inte stämmer överens med den 

preliminära bedömningen kan vara att patientens tillstånd förändrats under transporten, både 

till det bättre eller till det sämre. Detta menar Widgren (2012) förklarar att personalen, i detta 

fall ambulanspersonalen, med hjälp av RETTS har gjort en triagering av patienten utifrån 

dennes initiala tillstånd. Om tillståndet sedan avviker från den preliminära bedömningen kan 

triageringen omvärderas (a.a.). 

 

Det som förvånar är att resultatet inte någon gång, inte ens vid överrapporteringen av 

traumapatienter, pekar på användningen av SBAR som ett strukturerat verktyg för 

kommunikation. Det framkommer däremot att vårdpersonalen saknar struktur och att när 

rapportören säger sig använda struktur så uppfattas den inte alltid av mottagaren. År 2007 

utformade World Health Organisation (WHO) tillsammans med Joint Commission 

rekommendationer till alla medlemsländer för att förbättra patientsäkerhetsarbetet vid 

överlämning av patienter. Medlemsländerna ska se till att försäkra sig om att standardiserade 

verktyg för överrapportering används och i första hand rekommenderas SBAR. Att SBAR inte 

nämns i någon av studierna gjorda efter 2007 kan bero på att modeller eller verktyg för 

överrapportering inte använts som sökord, syftet var istället att belysa upplevelserna generellt. 

Det verkar fortfarande finnas samma problem vid överrapportering idag trots att SBAR borde 

ha hunnit implementeras som rutin. 

Kunskap och kompetens 
Resultatet visar att det finns vårdpersonal som saknar utbildning i överrapportering. De flesta 

lär sig genom att observera sina mer erfarna kollegor men är intresserade av formell utbildning. 

Det hjälper inte att veta att det finns bra verktyg för överrapportering om det inte finns möjlighet 

för utbildning och praktisk träning i hur de ska användas (Boggs, 2011b; SKL, 2010). Eide och 

Eide (2009) menar att enbart teoretisk kunskap har liten effekt på hur man lär sig att 

kommunicera, teori kombinerat med praktisk övning ger bättre resultat. Att träna färdigheter 

som att lyssna aktivt, förmedla information och strukturera samtal kan förbättra 

kommunikationsförmågan (a.a.). Vårdpersonalen framhåller att det är viktigt att ny personal får 

tillräcklig introduktion och utbildning vilket bör vara en självklarhet. Inom 

ambulansorganisationer och på akutmottagningar inser inte arbetsledningen riskerna med dålig 

överrapportering och den rådande kulturen möjliggör därför inte fokus på området. Vårdgivaren 

har enligt PSL (SFS 2010:659, kap. 3, 1 §) skyldighet att planera, leda och kontrollera 

verksamheten så att kravet på god vård kan upprätthållas enligt HSL (SFS 1982:763). 

Utbildning i överrapportering borde vara en självklar del i sjuksköterskeutbildningen men också 

som kompetensutveckling för redan yrkesaktiva. Enligt ICN (2007) har sjuksköterskor ett 

ansvar för att tillämpa riktlinjer inom omvårdnad och verka för utbildning inom yrkesområdet. 

I detta fall kan det handla om att påverka sin arbetssituation. Att ge eller ta emot information 

kan ses som en självklarhet men det är också viktigt att få känna sig säker på att klara av de 

uppgifter man står inför. Överrapporteringen är ett moment som återkommer ofta och det finns 

all anledning att se området som högprioriterat. 



 19 

 

Resultatet visar även att ansvarsfördelningen är otydlig vid överlämning av patienter, både när 

det gäller vem som tar över ansvaret och när. I föreliggande studie ansåg vårdpersonalen att 

överlämningen äger rum när patienten byter från bår till brits medan Jonsson (2009) anser att 

ansvarsförflyttningen inträffar när patienten har rapporterats över muntligt och skriftligt till 

mottagande vårdenhet. Det saknas tydliga svenska lagar kring exakt när ansvaret förflyttas från 

ambulanspersonal till akutmottagningens personal. 

 

Vad som också framgår av föreliggande resultat är att en del av personalen inte valde att 

genomföra vissa arbetsuppgifter för att en patient snart skulle lämnas över till någon annan, 

vilket är tvärtemot vad som står i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005). Där beskrivs kompetens som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift 

genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (s.7). Förmodligen handlar problemet mer om vilja 

och engagemang än om kompetens.  

Organisation och arbetsmiljö 
I resultatet framkommer problem med IT-system som inte stödjer överlämningen och att de 

olika systemen inte är kompatibla med varandra. Dock framställs akutjournalen, det vill säga 

det dokument som står för den skriftliga informationen från ambulansen, som tydlig och lätt att 

förstå. Detta bekräftas även av Widgren (2012) som menar att orsaken till att akutjournal i 

pappersform fortfarande används är att det ännu inte finns utvecklade tekniska lösningar för ett 

gemensamt digitalt journalsystem som kan nås av såväl personal på akutmottagningen som i 

ambulansen.  

 
Akutsjukvården präglas enligt denna studies resultat av en pressad arbetssituation vilket kan 

försvåra ett effektivt patientsäkerhetsarbete, vid bland annat överlämning av patienter. 

Vårdpersonalen berättar att ansvarskänsla är relaterad till stress, kompetens och valmöjligheter. 

Joint Commission (2007) skriver om barriärer som kan hota patientsäkerheten vid överlämning, 

däribland nämns tidspress, många ansvarsområden och resursbrist. Som nämnts i bakgrunden 

pågår ett internationellt arbete för säkra överlämningar. Länder som Storbritannien och 

Australien har varit med och utvecklat rekommendationer för att minska risken för patienten 

vid överlämning, vilket också borde gynna själva överlämningssituationen. Det kan därför 

anses förvånande att det i de australiska studierna (Cone et al., 2012; Owen et al., 2009; Yong 

et al., 2008) som gjorts efter 2006 fortfarande poängteras att överlämning inte fungerar på ett 

patientsäkert sätt och att det finns oklarheter kring vad en rapport ska innehålla och vem som 

bör ta emot den.  

 

Resultatet visar att ett högt arbetstryck bidrar till bristande uppmärksamhet vid 

överrapportering, främst från personal på akutmottagningen. När flera saker ska göras samtidigt 

skapas frustration hos ambulanspersonal då de känner att ingen lyssnar. Detta anses vara en 

bidragande orsak till att det brister i arbetet med säkra och effektiva överlämningar, vilket styrks 

av Boggs (2011a) som skriver om att dåligt samarbete och bristfällig kommunikation mellan 

vårdpersonal bidrar till en ökning av fel och brister i patientens vård.  

 

Distraktioner är ytterligare en faktor som kan leda till fel i kommunikationen. Shannon och 

Weaver (1949) kallar detta för brus i sin annars linjära modell för kommunikation, det vill säga 

budskap från en person till en annan. I flera studier påtalar vårdpersonalen dessa distraktioner 

som en bidragande faktor till försämrad vårdkvalitet och mindre effektiv vård. 
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Attityder 
I resultatet framkommer att såväl akutmottagningens- som ambulanspersonalens attityder 

spelar en stor roll för samarbetet dem emellan och hur de upplever överlämningen av patienter. 

Bland annat verkar det finnas ett mått av misstänksamhet och en del känner sig ifrågasatta. Det 

skulle kunna vara ett sätt som mottagande personal uttrycker sig på, snarare än att de vill 

ifrågasätta ambulanspersonalens arbete. Uppgifter kan behöva tydliggöras och personalen kan 

också behöva försäkra sig om att han/hon har förstått den förmedlade informationen korrekt. 

Patientens tillstånd kan ha förändrats sedan den prehospitala rapporten ringts in. Om samsyn 

på patienten gör att samarbetet blir bättre skulle en bristande samsyn kunna leda till det 

motsatta.  

 
Av resultatet framgår även att personalen på akutmottagningen var medvetna om att de inte 

alltid lyssnade på rapporterna men ändå ansåg funktionen som viktig vilket kan uppfattas som 

motstridigt. Att bemöta någon med en otrevlig attityd kan bero på okunskap eller ointresse, 

följderna efter ett antal överrapporteringar kan leda till att viss information utelämnas. Ett aktivt 

lyssnande består av flera färdigheter, till exempel att visa uppmärksamhet och att, med små 

uppmuntringar eller frågor, visa intresse för samtalet (Eide & Eide, 2009). Information som inte 

förstås eller förs vidare, genom exempelvis anteckningar, i kombination med krav på ett större 

ansvarstagande kan förklara att ambulanspersonalen tröttnar på att gång på gång förmedla 

viktig information som inte tas tillvara. Det kan skapa en uppgivenhet och minska intresset att 

ge en fullständig rapport. Inställningen eller andan hos en person ligger till grund för hur 

han/hon bemöter och agerar gentemot andra i olika situationer (Socialstyrelsen, 2005). Ett 

respektfullt förhållningssätt gentemot varandra kan gynna såväl relationen som 

patientsäkerheten. 

Konklusion 
 
Vårdpersonalens erfarenheter är att kommunikationen har betydelse för den gemensamma 

synen på patienten vid överrapportering mellan ambulans och akutmottagning. Kommunikation 

ses enligt Shannon och Weavers (1949) modell som budskap som går mellan sändare och 

mottagare. Informationen och hur den struktureras och delges, är en viktig del i 

överlämningsprocessen. Även kunskap och kompetens har betydelse för överrapportering där 

ansvar och professionalitet gynnar möjligheterna att göra professionella bedömningar. 

Vårdpersonalens pressade arbetsmiljö samt brister i den organisatoriska strukturen är faktorer 

som kan äventyra patientsäkerheten. Bra attityder som aktivt lyssnande och intresse hos 

personalen ökar förutsättningen för ett gott samarbete och förtroende vid överrapportering. 

 

Överrapportering är ett viktigt verktyg för sjuksköterskor att både ge och få information om en 

patients hälsotillstånd. Studiens resultat har visat att överrapporteringen upplevs som ett 

problemområde där mer struktur efterfrågas. Både WHO (2007) och SKL (2010) 

rekommenderar användning av SBAR vid överrapportering. Kommunikationen kan störas av 

olika faktorer, SBAR kan då vara ett verktyg för att minska risken för missförstånd och ge 

struktur åt information som förmedlas i sjuksköterskans dagliga arbete. Det är viktigt att bygga 

upp goda och väl fungerande rutiner för att minska informationsbortfallet eftersom det påverkar 

såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö. 
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Praktiska implikationer 
 

Denna studie har genom ett varierat och omfattande resultat bidragit till en djupare förståelse 

och medvetenhet om hur överrapportering mellan ambulans och akutmottagning sker. 

Resultatet har även visat vad som främjar respektive hindrar överrapporteringen. 

Kommunikation med andra ska ske på ett sätt som är respektfullt och lyhört, det är en viktig 

färdighet för alla sjuksköterskor oavsett med vem man kommunicerar. Samförstånd och gott 

samarbete mellan vårdpersonal höjer kvaliteteten på överrapporteringen och ökar 

patientsäkerheten. Studiens resultat skulle kunna användas som diskussionsunderlag såväl 

bland ambulanspersonal som vårdpersonal på akuten och komma till nytta i det lokala 

kvalitetssäkringsarbetet. 

 

Det behövs ytterligare forskning om överrapportering mellan ambulans och akutmottagning i 

Sverige då området det är bristfälligt undersökt senare än 2005. Det skulle vara värdefullt att 

veta hur sjuksköterskor upplever överlämningen idag eftersom det på många håll införts 

gemensamma beslutsunderlag, till exempel RETTS, och verktyg för strukturerad 

överrapportering, exempelvis SBAR. 
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kan direkt påverka diagnos 

och planering på sjukhuset. 

Informationen ges av 

ambulanspersonal som 

sällan fått formell träning i 

traumaalarmering eller 

överrapportering. 

 

Syftet är att identifiera 

områden där inlarmade 

trauman och 

överrapportering behöver 

förbättras för att göra 

överföringen av patienten 

så smidig som möjlig 

mellan ambulanspersonalen 

och mottagande personal. 

Ansatsen är kvantitativ. En 

enkätbaserad studie 

användes i syfte att få fram 

personalens åsikter. 

Enkäterna distribuerades 

via post. 

 

 

100 enkäter skickades till 

akutmottagningen och 32 till 

ambulansstationen. 34 

besvarades av 

akutmottagningens personal 

och 16 besvarades av 

personalen på ambulansen. 

Drygt hälften av 

ambulanspersonalen använde en 

standardstruktur för 

överrapportering till 

traumateamet. 

 

All ambulanspersonal ansåg att 

skademekanism är ett 

standardkriterium för att 

förvarna traumateamet. 

Personalen på akutmottagningen 

larmar traumateamet i 66,7% av 

fallen, baserat på den 

information de får om 

skademekanism från 

ambulanspersonalen. 

 
  



 

 

 
Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Cone, D. C., Middleton, P. 

M. & Marashi Pour, S. 

 

Titel 

Analysis and impact of 

delays in amulance to 

emergency department 

handovers. 

 

År 

2012 

 

Land 

Australien 

Det tar ibland väldigt lång 

tid för ambulanspersonal att 

få ge rapport. 

Överlämningen blir 

fördröjd på grund av den 

stora arbetsbelastningen 

som ofta råder på 

akutmottagning. 

 

Syftet är att kvantifiera 

fördröjningen av 

överlämningen upplevd av 

ambulansbesättningen och 

att undersöka faktorer som 

fördröjer 

överrapporteringen. 

En retrospektiv studie med 

kvantitativ ansats, där en 

sekundäranalys görs på ett 

redan befintligt 

datamaterial. En databas, 

använd i tidigare studie, 

registrerar olika tider i 

förloppet från att ambulans 

larmas till att överlämning 

är gjord på 

akutmottagning. 

 

 

Av de 200 354 ambulanser 

som registrerats i databasen, 

uppfyllde 141 381 fall kriterier 

för analys. 

 

Ambulanscentralen omfattar 

1000 ambulanser och ca.20 

luftambulanser. Centralen 

genomför 800 000 transporter 

per år. 

Median tid för fördröjning av 

överlämning var 15 minuter.  

 

Patienter upplevde i 5% av 

fallen en fördröjning på mer än 

60 minuter. Patienter som 

transporterades till större 

sjukhus i stora städer fick oftare 

vänta över 30 minuter än 

patienter som transporterades till 

mindre sjukhus. 

 

Patienter över 65 år fick oftare 

vänta längre på överlämning än 

patienter under 16 år. 

 

Akuta patienter hade lägst 

sannolikhet att få vänta. 

 
 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Currie, J. 

 

Titel 
Improving the efficency of 

patient handover. 

 

År 

2002 

 

Land 

Storbrittanien 

Det saknas forskning om 

överrapportering i den 

rådande miljön på 

akutmottagning. 

 

Syftet är att identifiera 

vilka delar som bör 

prioriteras högst i 

överrapporteringen vid 

arbete på en 

akutmottagning. 

En kvantitativ ansats med 

ett frågeformulär baserat 

på ett innehållsformulär, 

som använts i tidigare 

studier. Efter pilotstudie 

lades en fråga till. 

 

 

Sjuksköterskor verksamma på 

en akutmottagning fick under 

tre veckors tid möjlighet att 

svara på enkäten.  

 

Av 46 tillfrågade returnerades 

28 svarsformulär. 

Personalen ansåg att de högst 

prioriterade ämnena för 

information vi överrapportering 

var: 

 Patientens kontaktorsak. 

 Behandling som 

patienten erhållit. 

 Patientens namn och 

ålder. 

 Restriktioner för 

patienten. 

 Plan för fortsatt vård. 

 Relevant 

medicinsk/bakgrunds 

historia. 

 

Det framkom även att lägst 

prioriterat var de sociala 

omständigheterna kring 

patienten och patientens 

levnadssätt. 

 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Dyrholm Siemsen, I. M., 

Dyrløv Madsen, M., 

Funck Pedersen, L., 

Michaelsen, L., 

Vesterskov Pedersen, A., 

Boje Andersen, H. & 

Østergaard, D. 

 

Titel 

Factors that impact on the 

saftey of patient 

handovers: An interview 

study. 

 

År 

2012 

 

Land 

Danmark 

Föreligger risk för 

patientens säkerhet vid 

överlämning. Inga tidigare 

studier beskriver flera typer 

av över-lämningar som sker 

i olika specialiteter och 

involverar flera hälso- och 

sjukvårds-professioner för 

att få en jämförande 

förståelse av vilka faktorer 

som påverkar säkerheten. 

 

Det primära syftet med 

studien är att undersöka 

hälso- och sjukvårds-

personalens attityder och 

erfarenheter vid kritiska 

händelser i 

överrapportering för att 

belysa faktorer som 

påverkar säkerheten vid 

överrapportering från 

ambulans till sjukhus samt 

inom och mellan sjukhus.  

 

Sekundärt syfte är att 

identifiera möjliga 

lösningar för att optimera 

överrapporteringen. 

 

Kvalitativ ansats med 

semi- strukturerade 

intervjuer. Varje intervju 

genomfördes av en 

moderator och en med- 

moderator. 

 

  

Avdelningschefer hjälpte till 

att etablera kontakt mellan 

forskare och frivilliga 

deltagare. 47 deltagare varav 

23 sjuksköterskor, tre 

undersköterskor, 13 läkare, 

fem ambulanspersonal, två 

sjukvårdare och en 

röntgensjuksköterska.  

Analysen resulterade i åtta 

faktorer som påverkar 

överrapporteringen: 

 Kommunikation. 

 Information. 

 Organisation. 

 Infrastruktur. 

 Professionalitet. 

 Ansvar. 

 Teammedvetenhet. 

 Kultur. 

 

Deltagarna gav också förslag till 

vägar för optimal 

överrapportering. 

 
 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Frankel, R. M., Flanagan, 

M., Ebright, P., Bergman 

A., O’Brien, C., M., 

Franks, Z., Allen, A., 

Harris, A. & Saleem. J. J. 

 

Titel 

Context, culture and (non-

verbal) communication 

affect handover quality. 

 

År 

2012 

 

Land 

USA 

Det finns lite känt om vad 

som karaktäriserar och 

påverkar arbetsflytet och 

kvaliteten vid 

överrapportering. Under 

rapporten kan interaktionen 

och relationen mellan 

deltagarna se olika ut. 

 

Syftet är att illustrera hur 

icke-verbalt beteende 

påverkar 

överrapporteringens 

kvalitet, korrekthet och 

pålitlighet, samt genom det, 

säkerheten och 

effektiviteten av vården. 

Kvalitativ ansats. 

 

Verbal överrapportering, 

ansikte mot ansikte, mellan 

personal filmades för att 

förstå hur variationerna i 

icke-verbalt beteende 

påverkar rapporten. 

 

 

En forskningsassistent kom 

fram till potentiella deltagare 

inom olika personalkategorier. 

Deltagarna var läkare, 

specialistsjuksköterskor och 

allmänsjuksköterskor.  

 

31 överrapporteringar mellan 

sjuksköterskor om totalt 137 

patienter och 21 

överlämningar till läkare om 

totalt 101 patienter. 

Forskarna fann fyra olika 

mönster.  

 Samlat fokus av 

uppmärksamhet. 

 ”Pokerhanden”. 

 Parallellt fokus. 

 Rapportering vid sidan 

om. 

 

Alla mönster genomsyras av ett 

systematiskt sätt att delta icke-

verbalt i en överrapporering.  

 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Jenkin, A., Abelson- 

Mitchell, N. & Cooper, S. 

 

Titel 

Patient handover: Time 

for a change? 

 

År 

2007 

 

Land 

Storbritannien 

Erfarenheter från klinisk 

praxis tyder på att 

överrapportering från 

ambulanspersonal till 

akutmottagning är väldigt 

omfattande.  

 

När det är mycket att göra 

på akutmottagningen är det 

svårt för personalen att 

minnas eller förstå 

informationen i sin helhet. 

Problemet förvärras 

ytterligare om ambulansen 

tvingas lämna 

akutmottagningen och 

informationen inte finns 

nedskriven i 

ambulansjournalen eller att 

akutmottagningens 

personal inte har kunskap 

om hur de ska läsa 

journalen. 

 

Syftet är att identifiera 

processen av 

informationsöverföring 

mellan ambulanspersonal 

och personal på 

akutmottagningen under 

patientöverlämning. 

Enkäten forskarna använt 

sig av är baserad på 

professionell erfarenhet, 

konsultation med experter 

och litteraturöversikten. 

 

Frågorna var både slutna 

och öppna. Åtta frågor var 

specifika för 

ambulanspersonalen och 

17 var specifika för 

sjuksköterskor och läkare 

på akutmottagningen. 

 

 

Urvalet var stratifierat 

eftersom forskarna ville ha 

10% deltagare ur varje 

personalkategori.  

 

Ambulanspersonalen 

tillfrågades slumpvis under 

fyra dagar och fick 

frågeformulär i handen, medan 

de skickades ut till 

sjuksköterskor och läkare. 

 

Målet var att uppnå deltagande 

av 50 ambulanspersonal, 20 

läkare och 31 sjuksköterskor. 

Personalen på akutmottagningen 

behöver inse att brist på aktivt 

lyssnande är frustrerande för 

ambulanspersonalen.  

 

Ambulanspersonalen får vara 

beredd på att upprepa sin 

överrapportering, särskilt 

gällande patienter i akutrummen. 

 

Överrapportering för kritiskt 

sjuka patienter bör ske i två 

faser. Det väsentliga omedelbar 

och fortsatt information efter 

initial behandling. 

 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Knutsen, G. O. & 

Fredriksen, K. 

 

Titel 

Usage of dokumented pre- 

hospital observations in 

secondary care: a 

questionnaire study and 

retrospective comparasion 

of records. 

 

År 

2013 

 

Land 

Norge 

Data från prehospitala 

patientjournaler överförs 

inte till sjukhusets journaler 

trots att de är tydligt 

dokumenterade. En del data 

förändras när den förs över 

till sjukhusjournalen vilket 

kan påverka 

patientsäkerheten. 

 

Syftet är att undersöka 

omfattningen av förlorad 

viktig information i 

sjukhusjournalen med 

utgångspunkt i vad som 

fanns i den prehospitala.  

Studien är tvådelad och 

består av en webbaserad 

tvärsnittsenkät och en 

återblickande 

journalstudie. 

 

Forskarna ville få fram 

åsikter om den skriftliga 

prehospitala journalens 

kvalitet och betydelse samt 

hur den prehopitala 

informationen överfördes 

till patientjournalen. Åtta 

parametrar valdes ut för 

studien. 

 

  

Alla läkare, 64 stycken, 

verksamma på en 

akutmottagning blev inbjuda 

att delta i undersökningen. Av 

dessa svarade 29. 

Läkarna på sjukhuset föredrar en 

kombination av verbal och 

skriftig information vid 

överrapporteringen. 

 

Scannade rapport- eller 

journalblad användes sällan.  

 

Prehospital information från 

läkare i ambulanshelikoptern 

ansågs viktigare än information 

från ambulanspersonal. 

 

Mindre än hälften av de utvalda 

parametrarna i de prehospitala 

noteringarna överfördes till 

sjukhusjournalen, det gällde 

även de parametrar som läkarna 

ansåg viktiga. 

 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Murray, S. L., Crouch, R. 

& Ainsworth-Smith, M. 

 

Titel 

Quality of the handover of 

patient care: A 

comparison of Pre-

Hospital and Emergency 

Department notes 

 

År 

2012 

 

Land 

Storbritannien 

Tidigare studier har 

identifierat förlust av data i 

överrapporteringar. Det 

finns olika orsaker till fel i 

informationen; trötthet, 

distraktion och stress. Vid 

utvärdering av patientens 

vård är det som är 

dokumenterat enda källan. 

 

Syftet är att utvärdera 

korrektheten i 

patientinformationen som 

överförs från prehospital 

dokumentation till 

akutmottagningens 

dokumentation. 

Kvantitativ ansats. Delar 

av 100 patientjournaler 

från akutmottagningen 

jämfördes med 

ambulansens 

dokumentation. Man valde 

att jämföra:  

 Kontaktorsak 

 Medicinsk historia 

 Förskrivna 

läkemedel 

 Allergier 

 Behandling i 

ambulansen 

100 journaler under 18 dygn 

undersöktes för att få variation 

av personal. 

 

Information som fanns i 

akutmottagningens journal 

men inte i ambulansjournalen 

exkluderades. 

 

 

26 av 100 journaler hade 

avvikelser mellan ambulans- och 

sjukhusjournal. Avvikelserna 

bestod av information som 

utelämnats eller förändrats vid 

överföringen.  

 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Owen, C., Hemmings, L. 

& Brown, T. 

 

Titel 

Lost in translation: 

Maximizing handover 

effectiveness between 

paramedics and receiving 

staff in the emergency 

department. 

 

År 

2009 

 

Land 

Australien 

Det finns begränsad 

kunskap om ambulans- och 

akutmottagningspersonals 

erfarenheter av effektiv 

överlämning till 

akutmottagningen. 

 

Syftet är att undersöka 

uppfattningarna hos 

ambulanspersonal och 

mottagande 

sjukhuspersonalen om vad 

som möjliggör samt hindrar 

överrapporteringen på 

akutmottagningen samt att 

utveckla rekommendationer 

för att förbättra 

överlämningen mellan 

ambulans och 

akutmottagning.  

Kvalitativ ansats för att få 

möjlighet till så komplett 

och rikligt material om 

personalens erfarenheter 

som möjligt. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna och 

undersökande frågor. 

 

 

Deltagarna valdes ut, 

anpassade efter syfte och 

metod samt efter intresse för 

fenomenet och för att delta i 

studien. 

 

Det gjordes 50 intervjuer. Av 

dessa var 19 ambulansvårdare, 

15 sjuksköterskor och 16 

doktorer. 

Tre huvudteman framträdde som 

var tydliga både på ambulansen 

och akutmottagningen samt i 

alla tre professionerna.  

 

 Svårigheter i att skapa 

en gemensam kognitiv 

bild. 

 Spänning mellan ”att 

göra” och ”att lyssna”. 

 Osammanhängande och 

lösryckt 

kommunikation. 

 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 
Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Talbot, R. & Bleetman, A. 

 

Titel 

Retention of information 

by emergency department 

staff at ambulance 

handover: do 

standardised approaches 

work? 

 

År 

2007 

 

Land 

Storbritannien 

Ambulanspersonalen har 

endast en chans att lämna 

information om patienten. 

Om personalen på 

akutmottagningen är 

fokuserad på initial 

bedömning av patienten 

kan viktig information 

förloras. 

 

Syftet är att studera om det 

standardiserade formatet 

DeMIST fungerar i 

praktiken.  

Kvalitativ ansats. 

Observationsstudie i 

kombination med enkät. 

 

Observationerna 

genomfördes i två steg. I 

första steget filmades den 

ostrukturerade rapporten 

och i det andra steget 

filmades överlämningar 

där personalen utgick från 

den strukturerade modellen 

DeMIST. 

 

 

Totalt 20 team på två olika 

sjukhus deltog vid 

observationen och 18 av dem 

svarade på enkäten.  

 

56,6 % av informationen från 

ambulanspersonalen kunde 

återges av personalen på 

akutmottagningen efter 

ostrukturerad rapport. Efter 

införande av DeMIST vid 

rapport kunde endast 49,2 % av 

informationen återges av 

mottagande personal. 

 
  



 

Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Thakore, S. & Morrison, 

W. 

 

Titel 

A survey of the perceived 

quality of patient 

handover by ambulance 

staff in the resuscitation 

room. 

 

År 

2001 

 

Land 

Storbrittanien 

Överrapportering av 

patienter är ett stressfullt 

momentsärskilt om det sker 

mitt i återupplivning. 

Nyttan i samspelet under 

rapportering har inte 

tidigare studerats. 

 

Syftet är att undersöka 

kvaliteten på 

överrapporteringen av 

patienten i akutrummen 

genom att beskriva hur 

sjukhus- och 

ambulanspersonal upplever 

överrapporteringen. 

En deskriptiv undersökning 

baserad på två enkäter för 

att mäta personalens 

åsikter, en för personalen 

på akutmottagningen och 

en för ambulanspersonalen. 

 

  

Forskarna distribuerade 

respektive enkät till 47 ur 

personalen på 

akutmottagningen och 110 av 

ambulanspersonalen.  

 

Antal besvarade enkäter var 30 

respektive 67. 

Under 20% av 

ambulanspersonalen hade fått 

utbildning i att rapportera, 83% 

av de övriga kände att de 

behövde utbildning. 

 

Ambulanspersonalen kände inte 

alltid att de blev lyssnade på. 

 

Akutmottagningens personal 

ansåg att kvaliteten varierade 

mellan olika ambulansteam och 

att rapporten var ostrukturerad 

via radio. 

 

 
  



 

 

 
Författare 

Årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod 

 

Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Författare 

Yong, G., Dent, A.W. & 

Weiland, T. J. 

 

Titel 

Handover from 

paramedics: Observations 

and emergency 

department clinican 

perceptions. 

 

År 

2008 

 

Land 

Australien 

Det finns en kunskapslucka 

om: 

 

1. Typen av information 

vid överlämning. 

2. Personalens uppfattning 

om överlämning och 

överrapporteringens 

innehåll. 

3. Konsekvenserna av 

dålig överlämning. 

 

Syftet är att beskriva de 

typer av information som 

tillhandahålls i 

överlämningen och 

personalens uppfattning om 

överlämning och dess 

innehåll för att i framtiden 

kunna studera 

överlämningar ytterligare, 

särskilt konsekvenserna av 

dåliga sådana. 

Först gjordes kvantitativ 

enkätbaserad 

undersökning. Sedan 

gjordes observationer av 

överlämning mellan 

ambulans och 

akutmottagning med 

uppföljande frågeformulär. 

 

  

Den inledande enkäten 

distribuerades till 

sjuksköterskor och läkare 

verksamma på 

akutmottagningen under en 

veckas tid. 

Ambulanspersonalen 

observerades men fick inga 

uppföljande frågor att svara 

på. 

 

Totalt svarade 65% på den 

första enkäten. Totalt 621 

överlämningar från 311 

ambulanser observerades.  

Personalen på akutmottagningen 

ansåg att ambulanspersonalens 

rapport var relevant när det 

gällde patientens tillstånd 

särskilt vid 

medvetandeförändringar, trauma 

och bröstsmärta. Mottagande 

personal upplevde att 80% av 

informationen vid 

överrapportering var användbar 

och korrekt. 
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