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Abstrakt 

Bakgrund: Överrapportering av patienter inom slutenvården är ett vanligt 

förekommande moment för sjuksköterskor. Det finns strategier och faktorer som 

har betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering av patienter mellan 

sjuksköterskor inom sluten hälso- och sjukvård. Genom att uppmärksamma 

strategier och faktorer som har betydelse för överrapportering av patienter inom 

slutenvården kan en säkrare patientvård bedrivas. 

Syfte: Att belysa strategier och faktorer som har betydelse för patientsäkerheten 

vid överrapportering av patient mellan sjuksköterskor inom sluten hälso- och 

sjukvård. 

Metod: Designen som använts var en litteraturöversikt. Litteraturöversikten 

grundade sig på 15 vetenskapliga artiklar som var av kvalitativ, kvantitativ eller 

mixad metod. Datainsamling har gjorts via PubMed och Cinahl. 

Resultat: Resultatet av inkluderade artiklar visade att strategier och faktorer hade 

betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering. Strategier som var viktiga att 

belysa var ”förberedelse inför rapport, frågor, bedside handover och 

rapporteringsmallar som Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation 

(SBAR) och head to toe”.  Faktorer som beskrevs i resultatet var ”rapportens 

innehåll, tidsbrist, teamsamarbete och attityder, miljö och teknik”. 

Slutsats: Litteraturöversikten slutsats kom fram till att flera strategier hade en 

inverkan på överrapportering, dessa var ”förberedelse inför rapport, frågor, 

bedside handover och rapporteringsmallar som SBAR och head to toe”. Faktorer 

hade också en inverkan på överrapportering och dessa var ”rapportens innehåll, 

tidsbrist, teamsamarbete och attityder, miljö och teknik.” Dessa strategier och 

faktorer har positiv och negativ inverkan på sjuksköterskans arbete mot en säker 

vård och patientsäkerhet. 

 

Nyckelord: Faktorer, Omvårdnad, Patientsäkerhet, Sjuksköterska, Strategier, 

Säker vård, Överrapportering. 

 

 

  



 

 
 

Abstract 

Background: Reporting of a patients within inpatient healthcare was a 

common occuring moment for nurses.  By paying attention to strategies 

and factors of relevance for reporting of should it be possible with a 

more safe patient care. 

Aim: To illustrate strategies and factors of relevance patient 

safety when reporting of patients between nurses within inpatient healthcare. 

Method: The design used was literature review. The review was based on 15 

scientific articles of qualitative, quantitative or mixed method. The 

data have been collected from PubMed and Cinhal. 

Result: The result showed that strategies and and factors was of 

importance for the patient safety when reporting of. Strategies 

important to focus on was "preparation before reporting of, questions, 

bedside handover and reporting forms as Situation, Background, Assessment and 

Recommendations (SBAR) and head to toe. Factors 

described in the result were " content of the report, lack of time, team 

cooperation and attitudes, environment and technique. 

Conclusion: The conclusion of the literature review was that a number of 

strategies have impact on reporting of. These strategies are 

"preparation before reporting of, questions, bedside handover and 

reporting forms as SBAR and head to toe". Even factors have an impact on 

reporting of. Theses are "reporting content, lack of time, team 

cooperation and attitudes, environment and technique. These strategies 

and factors have impact on the work nurses conduct to secure healthcare 

and patient safety. 

Keywords: Factors, Handoff, Handover, Nurse, Nursing, Patient safety, Safe 

care, Strategies. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................... 5 

2. Bakgrund .......................................................................................................................... 5 

2.1. Överrapportering ...................................................................................................... 5 

2.2. Brister vid överrapportering ..................................................................................... 6 

2.3. Vårdskada.................................................................................................................. 6 

2.4. Sjuksköterskans ansvar ............................................................................................. 7 

2.5. Teoretisk referensram .............................................................................................. 8 

2.5.1. Säker vård .......................................................................................................... 8 

2.5.2. Patientsäkerhet .................................................................................................. 8 

2.6. Problemformulering .................................................................................................. 9 

2.7. Syfte .......................................................................................................................... 9 

3. Metod ............................................................................................................................... 9 

3.1. Design ........................................................................................................................ 9 

3.2. Urval .......................................................................................................................... 9 

3.2.1. Inklusion- och exklusionskriterier .................................................................... 10 

3.3. Datainsamling ......................................................................................................... 10 

3.4. Värdering av artiklarnas kvalitet ............................................................................. 10 

3.5. Tillvägagångssätt ..................................................................................................... 11 

3.6. Analys och tolkning av data .................................................................................... 11 

3.7. Etiska överväganden ............................................................................................... 12 

4. Resultat .......................................................................................................................... 12 

4.1. Strategier som kan påverka vid överrapportering .................................................. 12 

4.1.1. Förberedelser inför rapport ............................................................................. 12 

4.1.2. Att ställa frågor ................................................................................................ 13 

4.1.3. Bedside handover ............................................................................................ 14 

4.1.4. Rapporteringsmallar ........................................................................................ 15 

4.2. Faktorer av betydelse för överrapportering ........................................................... 16 

4.2.1 Rapportens innehåll .......................................................................................... 16 

4.2.2. Tidsbrist ............................................................................................................ 17 

4.2.3. Teamsamarbete och attityder ......................................................................... 18 

4.2.4. Miljö vid överrapportering ............................................................................... 19 

4.2.5. Hindrande teknik .............................................................................................. 19 

5. Diskussion ...................................................................................................................... 20 



 

 
 

5.1. Sammanfattning av huvudresultat ......................................................................... 20 

5.2. Resultatdiskussion .................................................................................................. 20 

5.2.1. Strategier .......................................................................................................... 20 

5.2.2. Faktorer ............................................................................................................ 22 

5.3. Metoddiskussion ..................................................................................................... 23 

5.3.1. Svagheter ......................................................................................................... 25 

5.3.2. Styrkor .............................................................................................................. 25 

5.3. Etikdiskussion .......................................................................................................... 26 

5.4. Klinisk betydelse för samhället ............................................................................... 26 

5.5. Slutsats .................................................................................................................... 27 

5.6. Förslag till vidare forskning ..................................................................................... 27 

6. Referenser ..........................................................................................................................  

7. Bilagor ................................................................................................................................  

7.1 Bilaga 1. Sökmatris .......................................................................................................  

7.2. Bilaga 2. Artikelmatris .................................................................................................  

7.3. Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning- kvalitativa studier ......................  

7.4. Bilaga 4. Granskningsmall för kvalitetsbedömning- kvantitativa studier ...................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1. Inledning 

Författarna till denna litteraturöversikt har under sjuksköterskeutbildningens 

verksamhetsförlagda utbildning upplevt brister i överrapportering av patienter 

inom sluten hälso- och sjukvård. Bristerna i överrapporteringen kan leda till att 

viktig information missas och därmed påverkas patientsäkerheten. 

Litteraturöversiktens författare har reflekterat över att legitimerade sjuksköterskor 

upplevt svårigheter med att rapportera över patient till annan vårdenhet eller 

mellan personal inom arbetsteamet på avdelningar. Det kan därför finnas ett värde 

att belysa strategier och faktorer som haft betydelse för patientsäkerheten i 

samband med överrapportering mellan sjuksköterskor inom sluten hälso- och 

sjukvård. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Överrapportering 
Överrapportering definieras som en interaktiv process, där patientinformation 

överförs mellan olika vårdenheter eller mellan personal på en vårdenhet som gäller 

inom slutenvården (Patton, 2007). Sluten hälso- och sjukvård definieras enligt 

Socialstyrelsens termbank som hälso- och sjukvård när den tillhandahålls till 

patient som är inskriven på en vårdenhet (Socialstyrelsen, 2012). 

Litteraturöversiktens författare har valt att definiera ”överrapportering” i samma 

bemärkelse som ordet ”rapport”, därför kommer dessa två begrepp att blandas i 

litteraturöversikten.  Syftet med överrapportering är att säkra kontinuiteten och 

säkerheten av patientens vård (Patton, 2007). I samband med att en patient 

rapporteras över skiftar ansvaret för patienten från den aktuella vårdenheten eller 

arbetsskiftet till den nya mottagaren (Holly & Poletick, 2014; Patton, 2007; 

Smeulers, Lucas & Vermeluen, 2014). Mottagaren av patientinformationen ska få 

information gällande patientens medicinska vård och omvårdnadsbehov vilket ska 

inkludera behandling, nuvarande tillstånd och förväntningar på den aktuella vården 

(Patton, 2007). Överrapportering kan ske på varierande tillvägagångssätt. Ett 

vanligt överrapporteringssätt var enligt Smeulers et al. (2014), muntlig 

överrapportering. Kihlgren, Engström och Johansson (2009) belyste skriftliga 

överrapporteringar som ett annat vanligt sätt att rapportera över patienter. 

Innehållet i överrapporteringen visade kvalitén på den vård som enheten stod för 
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(Kihlgren, et al., 2009). När en patient rapporteras över menade Kihlgren et al. 

(2009) att sjuksköterskan förmedlade sitt synsätt och sin prioritering av patientens 

problem. Beroende på vad sjuksköterskan valde att lägga vikt på i 

överrapporteringen kom vården att styras efter det. Rapportören behövde därför 

vara väl medveten om den makt som gavs vid en överrapportering (Kihlgren, et 

al., 2009). Enligt Smeulers et al. (2014) var överrapportering en sårbar process och 

det fanns risk för att avvikelser uppstod eller att otillräcklig medicinsk vård eller 

omvårdnad gavs till patienten. 

 

Överrapportering delas in i tre faser; utbyte av information, ansvarsöverlåtelse 

gällande den medicinska vården och omvårdnadsbehovet (Patton, 2007). Vikten av 

att bibehålla kontinuiteten av patientens medicinska vård och omvårdnadsbehov 

var högt prioriterat inom vården och behövde därför även beaktas i 

överrapporteringen av patienten (Holly & Poletick, 2014; Patton, 2007; Smeulers 

et al., 2014). Att säkerställa patientsäkerheten vid överrapporteringen var det 

primära och om det brast äventyrades patientens säkerhet (Källberg, 2015; Sharp, 

2012; Smeulers et al., 2014). Patienter inom sluten hälso- och sjukvård kunde 

överrapporteras mellan olika vårdenheter och arbetsskift flera gånger per dygn. 

Varje enskilt överrapporteringstillfälle kunde vara ett riskmoment för 

patientsäkerheten (World Health Organization, [WHO], 2007). 

 

2.2. Brister vid överrapportering 
I vården finns en hög risk för bristande överrapportering mellan arbetslagen och de 

olika avdelningarna (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2014). En bristande 

överrapportering kan leda till en fördröjd eller otillräcklig vård (Drach- Zahavy & 

Hadid, 2014). Brister vid överrapportering är särskilt vanliga i vårdens övergångar. 

När en patient har kontakt med flera olika vårdgivare finns det risk för att viktig 

information inte följer med patienten och att saker som är planerat för patienten 

framöver glöms bort (Socialstyrelsen, 2017a). 

 

2.3. Vårdskada 

Enligt Socialstyrelsen (2017a) drabbas nästan var tionde patient som vårdats eller 

har vårdats inom sluten hälso- och sjukvård i Sverige av en vårdskada. 

Socialstyrelsen (2016) har upptäckt att antalet anmälningar angående vårdskador 
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ökat kraftigt inom slutenvården. Öhrn (2014) beskrev att vårdskada kan delas in i 

vårdskada eller allvarlig vårdskada och menade att personliga faktorer som ålder, 

nutrition och rörelseförmåga kan påverka detta. Vårdskada definieras enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som lidande, kroppslig eller psykisk skada, 

sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits under kontakt med hälso- och sjukvården. En allvarlig vårdskada 

definieras i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som en skada som lett till 

bestående konsekvenser, ett ökat behov av vård, eller att skadan lett till dödsfall. 

Machado Duarte, Conceição Stipp, da Silva och Tinoco de Oliveira (2015) och 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2017) beskrev att en av de vanligaste 

orsakerna till vårdskada var relaterat till läkemedelshantering, som att patienten 

administrerats fel läkemedel, för hög eller för låg dos av läkemedel. Enligt 

Socialstyrelsen (2017b) ökade risken för läkemedelsfel när patienter skulle 

överrapporteras till annan vårdenhet. Vidare beskrev Kitch, et al. (2008) att 

patienter skadades under sjukhusvistelsen på grund av otillräcklig 

patientinformation i överrapporteringen. Överrapporteringsmomentet var enligt 

artikelns författare inte patientsäkert på grund av bristfällig patientinformation 

(Kitch et al., 2008). År 2016 konstaterades det i slutbetänkandet för utredningen 

”Effektiv vård” (Statens offentliga utredningar, 2016) att en otillräcklig 

överrapportering resulterade i minskad effektivitet, bristande resursutnyttjande och 

patientsäkerhetsrisker. Enligt WHO (2007) kunde brister i överrapporteringen 

mellan enheter eller personalgrupper orsaka allvarliga störningar i vårdens 

kontinuitet, olämplig behandling eller potentiell skada för patienten. 

 

2.4. Sjuksköterskans ansvar 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska sjuksköterskor bedriva sitt arbete så att 

vården uppfyller kraven på en god vård (SFS 2017:30). Vården ska enligt kraven 

vara av en god kvalité och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och 

behandling. Vården ska också främja en god kontakt mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonal samt tillgodose patientens behov av säkerhet och kontinuitet 

(SFS 2017:30). 
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2.5. Teoretisk referensram 

2.5.1. Säker vård 
Som teoretisk referensram har begreppet säker vård använts. Ödegård (2013) 

definierar begreppet säker vård som; skydd mot vårdskada. Säker vård är en viktig 

komponent för att kunna bedriva en god vård (Lawrence, Tomolo, Garlisi & Aron 

2008). Säker vård ska fungera som en modell som minskar risken för att negativa 

händelser uppstår, vilket kan bidra till att återhämtningsfasen för patienten inom 

hälso- och sjukvården minimeras (Ödegård, 2013). Enligt Lawrence et al. (2008) 

ingår säker vård som en del av de sex områden som identifierats som viktiga 

förutsättningar för att kunna bedriva en god vård. Grunden för en säker vård är att 

behandling, vård och diagnostik utförs på ett adekvat och riktigt sätt, vilket bidrar 

till att lidande, skada eller i värsta fall död undviks. Vidare menar Lawrence et al 

(2008) att det finns bakomliggande orsaker till varför säkerheten inom hälso- och 

sjukvården brister samt belyste att framtagna rutiner inte utförs korrekt och att 

organisationer ofta handlar fel i situationer som handlar om säker vård. Lindh och 

Sahlqvist (2012) framhöll att vården måste sträva efter att utforma och 

vidareutveckla säkra modeller för att minska att fel eller brister begås. Genom att 

utforma säkrare modeller bidrar det till att en säkrare vård kan bedrivas. 

 

2.5.2. Patientsäkerhet 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras patientsäkerhet som skydd 

mot vårdskada. WHO (2017) beskriver att patientsäkerhet ska gynna hälso- och 

sjukvården genom frånvaro av skada. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) ska all vård bedrivas utifrån kraven som uppfyller en god vård, vilket ska 

ske genom att tillgodose patientens behov av säkerhet och kontinuitet. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) finns till för att öka samt att förbättra 

patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Öhrn (2014) beskriver att en hög 

patientsäkerhet är ett fundamentalt krav inom hälso- och sjukvården. Vidare 

beskrivs det att patientsäkerheten måste bedrivas genom ett aktivt tänkande, där 

verksamheterna aktivt tänker på patientsäkerheten och att medarbetare måste ha 

rätt förutsättningar för att kunna utföra en säker vård. Dock är en bristande 

patientsäkerhet ett växande problem i såväl Sverige som internationellt (Öhrn 

2014). Att öka patientsäkerheten vid patientens övergångar mellan olika 

vårdgivare har de senaste åren varit högt prioriterat på den nationella 
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utvecklingsagendan. En mängd olika arbetssätt och rapporteringsmallar har 

utformats, men trots nationella satsningar och nya arbetssätt återstår stora brister 

(SKL, 2017). 

 

2.6. Problemformulering 
Överrapportering av patienter inom slutenvården är ett vanligt förekommande 

moment för sjuksköterskor. Det finns en risk för att patientsäkerheten påverkas 

negativt vid överrapportering. Bristerna kan leda till att patienterna riskerar att 

drabbas av en vårdskada. Det kan finnas strategier och faktorer som har betydelse 

för patientsäkerheten vid överrapportering av patienter mellan sjuksköterskor inom 

slutenvården och dessa vill författarna till litteraturöversikten undersöka. 

Genom att beskriva dessa skulle sjuksköterskor säkrare kunna rapportera över 

patienter inom slutenvården. Genom att uppmärksamma strategier och faktorer 

som har betydelse för överrapportering av patienter inom slutenvården skulle en 

säkrare patientvård kunna bedrivas. 

 

2.7. Syfte 
Syftet med studien var att belysa strategier och faktorer som har betydelse för 

patientsäkerheten vid överrapportering av patient mellan sjuksköterskor inom 

sluten hälso- och sjukvård. 

 

3. Metod 
3.1. Design 
En litteraturöversikt har valts som design, för att sammanställa aktuell forskning 

inom det avgränsade området (Friberg, 2017). 

 

3.2. Urval 
En databassökning och en manuell sökning genomfördes under vårterminen, 

2018.  Högskolan Dalarnas webbaserade bibliotek användes för att söka fram 

relevanta artiklar. Databaserna som användes var Cinahl och PubMed, då dessa 

databaser huvudsakligen innehåller artiklar med relevans för omvårdnadsområdet 

(Karlsson, 2012; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökning har gjorts med 

följande sökord: Between nurses, clinical nursing research, continuity of patient 

care, exploring, handover, handoff, handing over patients, handoff risks, nurse, 

patient safety, report, shift change and shift handoff. 
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3.2.1. Inklusion- och exklusionskriterier   
Artiklarna skulle vara peer reviewed. Detta för att säkerställa att artiklarna blivit 

kritiskt granskade av personer med kunskap inom det aktuella området. Artiklarna 

som valdes ut skulle vara skrivna på engelska. För att inte få föråldrat 

forskningsmaterial skulle artiklarna vara publicerade mellan åren 2008-2018. 

Endast artiklar som var godkända av en etisk kommitté eller som beskrivit etiska 

överväganden valdes ut. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i 

urvalet. Artiklar som erhöll mellan 60 % och 100 % inkluderades vid 

kvalitetskontroll med hjälp av modifierade granskningsmallar utifrån Willman et 

al. (2011) och Forsberg & Wengström (2013). Översiktsartiklar och artiklar som 

hade patienters perspektiv på överrapportering exkluderas i urvalet. 

 

3.3. Datainsamling 
Vid artikelsökningarna användes boolesk sökteknik enligt Forsberg och 

Wengström (2013) som styr sökningarna genom att reglera sök operatorn. 

Sökningen reglerades av sök operatorn AND, för att göra sökningen mer specifik 

(Östlundh, 2017). I databasen PubMed går det inte att begränsa sökningarna till 

peer review, vilket gjorde att författarna till litteraturöversikten valde att använda 

Ulrichweb för att säkerställa att tidskrifterna var peer reviewed, det vill säga 

vetenskapligt granskade (Göthberg, 2016). En sökmatris redovisar hur sökningen 

gått till genom att redovisa databaser, begränsningar, sökord, antal träffar, antal 

lästa abstract och antal artiklar som valdes ut till resultatdelen (bilaga 1). Resultatet 

av valda artiklar redovisas i en artikelmatris (bilaga 2). Det uppkom dubbletter av 

artiklar i sökningen som uteslöts under rubriken lästa titlar i sökmatrisen (bilaga 

1). 

 

3.4. Värdering av artiklarnas kvalitet 
För att bedöma artiklarnas kvalité användes modifierade granskningsmallar utifrån 

Willman et al. (2011) och Forsberg & Wengström (2013) (bilaga 3 och 4). 

Granskningsmallarna värderar kvaliteten på kvalitativa och kvantitativa artiklar 

genom poängsättning. Granskningsmallen för kvalitativa studier innehöll 25 frågor 

med ja och nej svar som ligger till grund för studiens resultat och därmed kvalitén. 

Blev svaret ja motsvarade det 1 poäng och nej motsvarade 0 poäng. Den 

kvantitativa mallen innehöll 29 möjliga svar. Då mallen var ifylld summerades 
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poängen som sedan divideras med högsta möjliga poäng för att få ut en 

procentsats. Kvalitetsgranskningspoängen ser ut på följande vis: låg kvalité 0- 59 

%, medel kvalité 60-79 % och hög kvalité 80-100 % (Willman et al., 2011). Till 

artiklar som var av mixad metod fick författarna till litteraturöversikten göra en 

bedömning om artikeln lutade mer åt ett kvalitativt eller kvantitativt håll och valde 

därefter ut vilken mall som var mest lämplig. 

 

3.5. Tillvägagångssätt 
Litteraturöversikten genomfördes gemensamt av två författare som har varit 

delaktiga i samtliga delar av litteraturöversikten. Lämpliga sökord sattes ihop i 

lämpliga kombinationer, vilket skulle överensstämma med valda 

inklusionskriterier och exklusionskriterier för bästa möjliga sökresultat (bilaga 3 

och 4) (Willman et al., 2011). Artikelsökningen genomfördes gemensamt där 

författarna till litteraturöversikten tillsammans letade och gjorde ett första urval. 

Titlar samt abstract lästes separat för att sedan tillsammans diskutera eventuella 

förslag till urvalet. Valda artiklar lästes sedan igenom av båda författarna. De 

artiklar som besvarade studiens syfte valdes ut för att läsas i helhet. Artiklar som 

inte besvarade syftet sorterades bort. De artiklar som valdes ut jämfördes, 

diskuterades och fördelades jämt mellan studentparet för vidare granskning och 

analys. Artiklarna kvalitetsgranskades och sorterades sedan ut i tillhörande 

kategorier och underrubriker som författarna till litteraturöversikten skapat. 

 

3.6. Analys och tolkning av data 
För att skapa en helhetsbild av artiklarna har författarna granskat och läst utvalda 

artiklar upprepade gånger. Vid analys av artiklarna togs eventuella likheter och 

skillnader fram i artiklarna i relation till litteraturöversiktens syfte. Författarna 

studerade artiklarnas resultat och därefter antecknades skillnader och likheter på 

respektive artikel. Avsikten var att hitta likheter och skillnader inom teoretiska 

utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt och syften samt resultat. Utifrån 

denna metod kunde författarna sortera ut artiklarnas innehåll i lämpliga kategorier 

som sattes in i tillhörande underrubriker i resultatet. Under de valda rubrikerna och 

områdena redovisades artiklarnas likheter och skillnader, med avsikten att få ihop 

en röd tråd och att läsaren skulle förstå tankegången (Friberg, 2017). Valda artiklar 
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har sammanställts i en artikelmatris (bilaga 2). 

 

3.7. Etiska överväganden 
Artiklarna som inkluderats i litteraturöversikten har följt de etiska principerna som 

finns i Helsingforsdeklarationen (Medicinska forskningsrådet, 2003). I 

litteraturöversikten inkluderades endast artiklar som godkänts av en etisk kommitté 

och där relevanta åtgärder vidtagits för att skydda studiedeltagarna (Forsberg & 

Wengström, 2013). Deltagarna i studierna var anonymiserade och har gett sitt 

medgivande till att medverka i studien. Deltagarna har haft möjlighet till att 

avbryta sitt deltagande under studiens gång (Kjellström, 2017). Resultatet från 

inkluderade artiklar har inte förvrängts eller gjorts om. För att undvika plagiat har 

författarna tydligt beskrivit i texten vilka källor som används och om materialet är 

egna reflektioner, artiklar eller litteratur (Kjellström, 2017). Resultatet har 

redovisats så objektivt som möjligt. Svårtolkade ord har översatts genom 

översättningslexikon som funnits tillgängliga på internet. 

 

4. Resultat 
Resultatet baseras på 15 artiklar varav 12 var kvalitativa, två kvantitativa samt en 

mixad metod, som var publicerade mellan åren 2010-2018. Studierna var 

genomförda i sex olika länder, Australien (n=5), USA (n=5), Danmark (n=1), 

Israel (n=1), Nederländerna (n=1), Storbritannien (n=1) och ett ospecificerat land 

(n=1). Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa strategier och faktorer som 

har betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering av patient mellan 

sjuksköterskor. Två huvudkategorier framkom i analysen av strategier och faktorer 

som påverkar överrapportering: Strategier som kan påverka vid överrapportering 

och Faktorer av betydelse för överrapportering med tillhörande subkategorier. 

 

4.1. Strategier som kan påverka vid överrapportering 
4.1.1. Förberedelser inför rapport 
Att som sjuksköterska förbereda sig inför en överrapportering hade endast positiva 

aspekter. För att komma ihåg viktig information som skulle rapporteras över till 

sjuksköterskan som skulle ta emot rapporten var det nödvändigt att skriva ner 

viktig information som uppkom under skiftet gällande patienten (Birmingham, 

Buffum, Blegen & Lyndon, 2015; Welsh, Flanagan, & Ebright, 2010). För att 
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förbereda en god överrapportering var det viktigt att sjuksköterskorna var väl 

förberedda och organiserade för att inte glömma bort viktig information vid 

överrapporteringen (Birmingham et al., 2015; Ernst et al., 2018; Welsh et al., 

2010). Det var också viktigt att rapporterande sjuksköterska förberedde rapporten 

genom att samla information från tidigare journalanteckningar som skulle 

rapporteras till sjuksköterskan som skulle ta emot rapporten (Birmingham et al., 

2015). Om sjuksköterskan som skulle ta emot rapporten hade möjlighet till att 

komma tidigare till sitt skift för att läsa på om patienten var det lättare att hänga 

med på överrapporteringen. Det blev också lättare att veta vad sjuksköterskan som 

tog emot rapporten kunde förvänta sig av överrapporteringen och vad som var 

relevant att lyssna efter (Ernst et al., 2018). 

 

4.1.2. Att ställa frågor 
I åtta artiklar beskrevs det att frågor emellan sjuksköterskor under en rapport 

kunde ha både en positiv och en negativ inverkan på överrapporteringen 

(Birmingham et al., 2015; Braaf, Rixon, Williams, Liew och Manias., 2015; 

Carroll et al., 2012; Drach.-Zahavy et al., 2015; Poot. Bruijne, Wouters, Groot & 

Wagner, 2014; Redley, Botti, Wood & Bucknall, 2017; Rixon, Braaf, Williams, 

Liew, & Manias, 2017; Streeter & Harrington, 2017; Welsh et al., 2010). 

 

Den positiva inverkan var att frågor var något som kunde förbättra 

överrapporteringsmomentet (Birmingham et al. 2015). Det var positivt i den 

bemärkelsen att frågor hade många positiva funktioner gällande att bekräfta 

information, införskaffa information, säkerställa överenskommelser och skapa 

reflektioner. Enligt Birmingham et al. (2015) så tyckte sjuksköterskor som tog 

emot rapporten att det var viktigt att ställa frågor till den som gav rapport för att 

säkerställa informationen. Dock menar Braaf (2015) att sjuksköterskorna som fick 

rapporten sällan ställde frågor. Sjuksköterskorna som tog emot rapporten 

uppskattade om rapporterande sjuksköterska avslutade rapport med “Har du några 

frågor?” samt värdesatte ögonkontakten som skapades när frågor ställdes 

(Birmingham et al., 2015; Carroll et al., 2012; Drach.-Zahavy et al., 2015; Redley 

et al, 2017; Rixon, et al. 2017; Streeter & Harrington, 2017; Welsh et al., 2010). 
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Den negativa inverkan som frågor hade var att rapporterande sjuksköterska lätt 

kunde bli avbruten om den sjuksköterska som tog emot rapporten ställde frågor vid 

fel tillfälle, vilket ledde till avbrott i överrapporteringen (Birmingham et al., 2015; 

Poot et al., 2014; och Rixon et al., 2017). Drach.-Zahavy et al. (2015) belyste att 

rapporterande sjuksköterskor ofta upplevde överrapportering som ett stressigt 

moment om sjuksköterskan som tog emot rapporten inte lyssnade på vad som 

sades eller om irrelevanta frågor ställdes. Rapporterande sjuksköterska uppfattade 

ofta frågor som ett problem eftersom de vill överföra ansvaret snabbt och sedan 

åka hem (Carroll et al., 2012; Welsh et al., 2010). 

 

4.1.3. Bedside handover 
Bedside handover betyder enligt Birmingham et al. (2015). att sjuksköterskan utför 

överrapporteringen vid patienternas sängar, så att patienterna kan vara närvarande 

vid rapporten. Det finns olika åsikter om bedside handovers påverkan på vården 

(Ernst et al. 2018).  Det beskrevs att sjuksköterskorna uppfattade det positivt att få 

en direkt introduktion till patienterna genom bedside handover (Birmingham et al. 

2015). Det gav utrymme till att skapa en egen uppfattning om patienterna och det 

visade sig vara lättare att vinna patientens förtroende (Birmingham et al. 2015; 

Bruton et al., 2016; Drach.-Zahavy et al., 2015; Groves et al. 2016; Streeter & 

Harrington, 2017). I och med en direkt introduktion så fick sjuksköterskan lättare 

en uppfattning om patienternas välmående (Bruton et al., 2016). En bidragande 

positiv strategi som utvärderades var att patienterna fick samma information som 

den ansvarige sjuksköterskan fick vid överrapporteringen och patienterna fick även 

en chans att ifrågasätta eller rätta felaktig information (Bruton et al., 2016). Det 

var då viktigt att språket under överrapporteringen anpassades så att patienterna 

förstod, alltså att inga medicinska termer användes (Drach.-Zahavy et al., 2015).  

 

Andra fördelar med bedside handover var att det underlättade att ha allt fokus på 

en patient i taget vilket minskade risken för att sjuksköterskan blandade ihop 

informationen kring de olika patienterna. Det ökade chansen till att identifiera 

risker och minska risken för patientskada, eftersom det var minst två närvarade 

sjuksköterskor vid överrapporteringen och det gav en direkt idé om vilken patient 
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som sjuksköterskan måste börja vårda och jobba med och hur dagen borde läggas 

upp (Groves et al. 2016).  

 

En del sjuksköterskor föredrog att rapportera över utanför rummet en bit bort ifrån 

patienten på grund av att de inte blev störda på samma sätt som om de rapporterat 

vid sängen (Birmingham et al., 2015; Bunkenborg et al., 2017; Drach.-Zahavy et 

al., 2015; Ernst et al., 2018; Streeter & Harrington, 2017; Welsh et al., 2010). En 

annan nackdel var att det var obekvämt att prata om patientuppgifter inför 

patienterna och det var lätt att sjuksköterskorna pratade över patientens huvud 

(Bruton et al., 2016). Om patienterna inte överrapporterades i dennes närvaro så 

beskrevs det som viktigt att gå in direkt efter och hälsa, för att få ett ansikte på 

patienterna (Bruton et al., 2016). 

 

4.1.4. Rapporteringsmallar 
I åtta studier beskrevs standardiserade rapporteringsmallar som en viktig strategi 

vid överrapportering. I intervjuer med sjuksköterskor konstaterades det att viktiga 

strategier för att upprätthålla en god överrapportering var genom struktur, 

omfattande information samt genom en organiserad rapport, vilket kunde 

upprätthållas genom standardiserade rapporteringsmallar (Birmingham et al., 

2015; Bruton, Norton, Smyth, Ward & Day, 2016; Bunkenborg, Hansen & Hølge-

Hazelton, 2017; Drach.-Zahavy, Goldblatt, & Maizel, 2015; Ernst, McComb & 

Ley, 2018; Groves, Manges, & Scott- Cawiezel, 2016; Streeter & Harrington, 

2017; Welsh et al., 2010). En strategi som påverkade överrapporteringen i en 

positiv bemärkelse var om alla sjuksköterskor på en och samma avdelning använde 

sig av samma standardiserade rapporteringsmall. Det blev då lättare att strukturera 

upp överrapporteringen och risken för att viktig information om patienterna 

glömdes bort minskade (Ernst et al., 2018). Genom rapporteringsmallar blev 

informationen noggrann, exakt, organiserad och mindre partisk (Birmingham et 

al., 2015). Rapporteringsmallar hjälpte även sjuksköterskor att få en helhetsbild av 

patienterna och ökade patientsäkerheten (Birmingham et al., 2015; Drach.-Zahavy 

et al., 2015; Welsh et al., 2010). Rapporteringsmallar gjorde att sjuksköterskan 

som tog emot rapporten snabbt kunde identifiera behov och eventuella risker 

(Birmingham et al., 2015). Rapporterande sjuksköterska hade ofta lättare att 
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komma ihåg det mest relevanta till rapporteringen om sjuksköterskan använde sig 

av en rapporteringsmall (Birmingham et al., 2015).  

 

Att använda rapporteringsmallar som SBAR och head-to-toe, beskrevs som en 

positiv strategi att använda sig av vid överrapportering (Bruton et al., 2016). 

SBAR nämndes som en positiv strategi och var en överrapporteringsmetod som 

sjuksköterskor både har använt och föredrog att använda eftersom den 

strukturerade upp överrapporteringen (Birmingham et al., 2015; Bruton et al., 

2016; Ernst et al., 2018). Head-to-toe är en rapporteringsmall som går igenom 

kroppen från huvud till tå, vilket motverkar att viktiga detaljer blir bortglömda 

(Drach.-Zahavy et al., 2015) och sjuksköterskorna kände sig då trygga med att all 

information gällande patienternas hälsa inkluderades i rapporten (Drach.-Zahavy et 

al., 2015; Ernst et al., 2018). 

 

4.2. Faktorer av betydelse för överrapportering 
4.2.1 Rapportens innehåll 
Det fanns både positiva och negativa aspekter på innehållet vid en 

överrapportering. I sex studier beskrevs det att rapportens innehåll var avgörande 

för kvalitén på rapporten. Beroende på vilken sjuksköterska som gav rapporten 

varierade kvalitén. Drach.-Zahavy et al. (2015) menade att en överrapportering 

skulle innehålla information som var strukturerad, detaljerad och omfattande. I 

rapporten skulle det finnas information om medicinsk diagnos, aktuellt 

vårdförlopp, rekommendationer om fortsatt vård och social status. Det som också 

skulle ingå i rapporten var nuvarande tillstånd, aktuell plan för patienten och 

arbetsuppgifter som fick lov att ske snarast. Det som var viktigast i 

överrapporteringen skulle framgå först, för att den sjuksköterskan som tog emot 

rapporten skulle ha en chans att prioritera och lägga upp sitt kommande skift. Det 

var viktigt att aktuell medicinering, eventuella infektioner, provtagningar, provsvar 

och eventuellt planerad operation framfördes i överrapporteringen (Drach.-Zahavy 

et al., 2015). Det var även viktigt att överrapportera om det var något speciellt som 

skulle observeras med patienten, till exempel urinobservation (Birmingham et al. 

2015). Welsh et al. (2010) menade dock att överrapporteringar ofta saknade 

relevant information om patienterna. Sjuksköterska som tog emot rapporten fick 

ofta en kort överrapportering som saknade viktiga detaljer. Författarna belyste 
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även problematiken kring att en del sjuksköterskor valde ut vad som skulle 

rapporteras och inte, uppgifter som var viktiga kunde därmed förbises. Även för 

mycket information vid överrapporteringar visade sig orsaka hinder, då 

rapporterna blev onödigt långa och irrelevanta (Bunkenborg et al., 2017; Welsh et 

al., 2010). Nyutexaminerade sjuksköterskor gick gärna efter ”skolboken” vilket 

gjorde rapporterna för detaljerade och långa med irrelevant information, enligt 

sjuksköterskorna med mer erfarenhet i vården (Drach.-Zahavy et al., 2015). 

Önskan om innehållet i överrapporteringen skiljde sig åt beroende på 

sjuksköterskan som tog emot rapporten kände patienten eller inte (Birmingham et 

al., 2015). Dock fick ofta sjuksköterskan som tog emot rapporten mindre 

information om patienten om de tidigare vårdat patienten (Carroll, Williams och 

Gallivan 2012). 

 

4.2.2. Tidsbrist 
Fem studier diskuterade tidens påverkan på överrapportering ur en negativ aspekt. 

Drach.-Zahavy et al. (2015); Bunkenborg et al. (2017); Poot et al. (2014) och 

Spooner, Croley, Chaboier, Hammond och Fraser (2015) var överens om att 

bristen på tid var en faktor som försämrade kvalitén på överrapporteringen. Dålig 

samverkan under det verbala utbytet kunde orsaka störningar av kvaliteten på 

överrapporteringen vilket kunde förlänga tiden för överrapporteringen (Drach.-

Zahavy et al., 2015). 

 

Vid överrapportering kände sjuksköterskan som gav och tog emot rapporten ofta 

stress. Sjuksköterskan som tog emot rapporten ville komma till patienten och få 

kontroll över arbetssituationen och den rapporterande sjuksköterskan ville avsluta 

arbetspasset. Den stressade situationen påverkade överrapporteringen negativt då 

sjuksköterskorna som deltog inte var närvarande mentalt (Carroll et al., 2012). 

Rapporterande sjuksköterska hade ofta begränsad möjlighet att svara på frågor då 

de inte alltid kunde vara tillgängliga för frågor på grund av tidsbrist (Welsh et al., 

2010). Vid överrapportering i patientens närvaro blev rapporteringstiden längre, 

från 15 minuter upp till 40 minuter (Drach.-Zahavy et al., 2015). Detta kunde bero 

på att patienten och anhöriga ställde många frågor. En grundläggande faktor till 

bristande överrapportering var för lite tid i kombination med avbrott under 
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rapporten menade Drach.-Zahavy et al. (2015). Om rapporten drog ut på tiden 

påverkades resterande skifts arbetsuppgifter, då uppgifterna blev släpande (Ernst et 

al., 2018). Överrapporteringen kunde hindras då nya patienter kom in till 

avdelning strax innan skiftbyte, vilket gjorde att överrapporteringen blev stressig 

och oorganiserad (Birmingham et al 2015; Bunkenborg, et al., 2017). Rapporterna 

på eftermiddagspassen tog i regel längst tid, vilket berodde på att sjuksköterskorna 

blev avbrutna oftare under rapporten. Även mer information delades ut till 

sjuksköterskan som tog emot rapporten, vilket gjorde att tiden för rapporten tog 

längre tid (Poot et al., 2014; Spooner et al., 2015). 

 

Streeter och Harrington (2017) menade att det inte fanns någon specifik tid som 

gjorde en överrapportering till det bättre eller sämre. Det som påverkade 

överrapporteringens kvalitet var hur överrapporteringen blev och hur stressade de 

rapporterande sjuksköterskorna kände sig. 

 

4.2.3. Teamsamarbete och attityder 
I fem artiklar framgick det att teamsamarbetet var en viktig faktor som påverkade 

överrapporteringen ur både en negativ och positivt aspekt (Birmingham et al., 

2015; Carroll et al., 2012; Drach.-Zahavy et al., 2015; Ernst et al., 2018; Poot et 

al., 2014). För att få till en lyckad överrapportering var det viktigt att det fanns en 

positiv energi och vänlighet mellan parterna (Ernst et al. 2018). En god 

gruppsammanhållning och bra lagarbete ledde till en mer effektiv överrapportering 

(Ernst et al., 2018). Det var viktigt med tillförlitlighet till kollegorna för att kunna 

lita på att informationen som gavs vid överrapporteringen var korrekt (Drach.-

Zahavy et al., 2015). Birmingham et al. (2015) nämnde sjuksköterskors attityd till 

varandra som en påverkande faktor vid överrapportering. Om sjuksköterskor 

ifrågasatte och gav negativ feedback till varandras information så skapades en 

negativ stämning och en utgjorde en sämre överrapportering (Birmingham et al., 

2015; Carroll et al., 2012). En negativ faktor som kunde påverka 

överrapporteringen var om sjuksköterskorna före och under överrapporteringen 

hade olika förväntningar om hur den skulle gå till och vad den skulle innehålla. 

Det skapades då en överrapportering som inte var organiserad vilket kunde 

påverka patientsäkerheten (Ernst et al., 2018). 
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4.2.4. Miljö vid överrapportering 
I åtta artiklar framgick det att miljön var en betydande faktor vid överrapportering. 

Beroende på vart rapporten skedde och hur hög ljudnivån var så hade miljön en 

betydande roll vid överrapporteringen (Birmingham et al., 2015; Brown & Sims, 

2014; Bunkenborg, et al., 2017; Drach.-Zahavy et al., 2015; Poot et al. 2014; 

Spooner et al, 2015; Streeter & Harrington, 2017; Welsh et al., 2010). 

Sjuksköterskor föredrog en lugn, tyst miljö för att uppnå bästa möjliga 

överrapportering menade Streeter & Harrington (2017). Enligt Birmingham et al., 

(2015) så gav en lugn miljö en positiv inverkan vid överrapportering genom ett 

ökat fokus och uppmärksamhet. Den minst attraktiva miljön vid överrapportering 

ansåg sjuksköterskorna vara miljöer med höga ljud, patientlarm som störde, 

familjer som gjorde det svårt för sjuksköterskorna att koncentrera sig och när flera 

sjuksköterskor rapporterade på en och samma gång i samma rum (Streeter & 

Harrington, 2017). 

 

Överrapporteringen skedde oftast på sköterskeexpeditionen, vilket upplevdes som 

en negativ, bullrig och trång plats att överrapportera på. Vid rapport på expedition 

blev det ofta mycket avbrott då det ständigt var personal inne på rummet 

(Birmingham et al., 2015). Störningar under överrapporteringen hindrade 

sjuksköterskan som tog emot rapporten att få en helhetsbild av patienten 

(Birmingham et al., 2015). Andra negativa faktorer som påverkade arbetsmiljön 

kunde vara telefoner som ringde och kollegor som tog telefonsamtal, familjer som 

störde överrapporteringen och patienter som larmade på larmknappen för att få 

kontakt med sjukvårdspersonal (Brown & Sims, 2014; Drach.-Zahavy et al., 2015; 

Poot, et al., 2014; Spooner et al., 2015; Welsh et al., 2010). I en studie av Poot et 

al. (2014) visade resultatet att av 70 observerade överrapporteringstillfällen så 

avbröts 52 % av dessa minst 1 gång av telefoner som ringde och av personal som 

gick in och ut ur rummet. 

 

4.2.5. Hindrande teknik 
En annan negativ faktor till att överrapporteringen inte fungerade kunde vara på 

grund av tekniska fel. Utrustning som fanns till hands på avdelningen som 

telefoner, datorer och ljudband krånglade ofta och ledde till svårigheter med 



 

20 
 

överrapporteringen. Tekniska problem under överrapporteringen var ett vanligt 

förekommande fenomen, vilket störde överrapporteringen mellan sjuksköterskorna 

(Streeter & Harrington, 2017; Welsh et al., 2010). Många sjuksköterskor använde 

sig utav teknisk utrustning, främst datorer. Dessa datorer krånglade ofta och var 

tidskrävande, lösenorden in till datorerna krånglade och ibland fungerade inte 

datorerna (Birmingham et al. 2015). Detta hindrade sjuksköterskorna att komma åt 

överrapporteringsmaterial, vilket ledde till en försenad rapportering och fördröjd 

vård av patienten (Birmingham et al. 2015). 

 

5. Diskussion 

5.1. Sammanfattning av huvudresultat 
Resultatet av inkluderade artiklar visade att strategier och faktorer hade en 

betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering. Strategier som var viktiga att 

belysa var ”förberedelse inför rapport, frågor, bedside handover och 

rapporteringsmallar som Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation 

(SBAR) och head to toe”.  Faktorer som beskrevs i resultatet var ”rapportens 

innehåll, tidsbrist, teamsamarbete och attityder, miljö och teknik”. 

 

5.2. Resultatdiskussion 
5.2.1. Strategier 

Frågor vid en överrapportering visade sig ha både en negativ och en positiv 

betydelse för rapporten. Enligt Birmingham et al. (2015); Drach.-Zahavy et al. 

(2015); Carroll et al. (2012); Redley, Botti, Wood och Bucknall (2017); Rixon, et 

al. (2017); Streeter och Harrington, (2017); Welsh et al. (2010) skulle frågorna i en 

överrapportering ha olika funktioner som att till exempel bekräfta information eller 

skapa reflektion. Halm (2013) bekräftar att strategier som innefattar frågor kan 

bekräfta att båda parterna har uppfattat informationen på samma sätt. Författarna 

till litteraturöversikten anser att frågans betydelse är viktig och måste användas på 

ett korrekt sätt vid rätt tidpunkt för att kunna säkerställa informationsutbytet. Detta 

skulle kunna betyda att sjuksköterskan som tar emot rapporten får all information 

som behövs för att utföra en säker vård. McClougen, O‟Brien, Gillies, & 

McSherry (2008) bekräftar detta i studie där det belyses att frågor kan skapa 

tydlighet och säkerställa information i rapporten, vilket kan förbättra 

vårdkvaliteten. 
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I resultatet beskrevs bedside handover som en strategi för att minska risken för 

patientskada (Groves et al. 2016) och därmed öka patientsäkerheten. Påståendet 

stöds av OforiAtta, Binienda och Shalupka, (2015) som menar att 

patientsäkerheten ökar vid överapportering i patientens närvaro. En negativ aspekt 

med bedside handover var att sjuksköterskor upplevde det obekvämt att tala om 

patientuppgifter i patientens närvaro (Bruton et al., 2016). Detta bekräftas av en 

tidigare studie där det resulterade i att sjuksköterskor upplevde det obekvämt att 

tala med en sjuksköterska om patienten inför patienten (Evans, Grunawalt, 

McClish, Wood & Friese, 2012). Vidare utvärderades det i andra studier om 

bedside handover att sjuksköterskorna lätt blev avbrutna av patienten vid 

överrapporteringen (Birmingham et al., 2015; Bunkenborg et al., 2017; Drach.-

Zahavy et al., 2015; Ernst et al., 2018; Streeter & Harrington, 2017; Welsh et al., 

2010). I resultatet i litteraturöversikten beskrevs det att överrapportering i 

patientens närvaro blev längre, från 15 minuter upp till 40 minuter (Drach.-Zahavy 

et al., 2015). I en tidigare studie bekräftas det av O´Connell och Penny, (2001) 

som beskrev att avbrott under en bedside handover kunde göra att 

överrapporteringen tog längre tid. Detta anser författarna till denna 

litteraturöversikt kan riskera att skapa en bristfällig överrapportering som sedan 

kan leda till att det sker brister i arbetet mot en säker vård. Vilket Meißner, 

Hasselhorn, Estryn-Behar, Nézet, Pokorski och Gould (2007) bekräftar i studie. 

Det beskrivs i studien att avbrott leder till tidsbrist vilket kan leda till att bristfällig 

patientinformation ges i rapporten.  

 

Författarna till denna litteraturöversikt var eniga om att rapporteringsmallar var 

värdefulla, då det gav rapportören en god struktur och minskade risken för att 

viktig information glömdes bort, vilket stärks av Birmingham et al., 2015; Bruton 

et al., 2016 och Ernst et al., 2018.  Det var även värdefullt för sjuksköterskan som 

tog emot rapporten om överrapporteringen utgick från en rapporteringsmall då det 

blev lättare att lokalisera vårdbehovet och eventuella risker hos patienterna 

(Birmingham et al., 2015; Bruton et al., 2016 och Ernst et al., 2018). 
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5.2.2. Faktorer 

Det beskrivs i litteraturöversiktens resultat att det förekom brister i 

överrapporteringens innehåll. Brister i innehållet var främst för lite information 

men stundtals även för mycket information (Bunkenborg et al., 2017; Welsh et al., 

2010). Att ge för lite information till sjuksköterska som skulle ta emot rapporten 

kan enligt författarna till litteraturstudien vara en riskfaktor för att orsaka allvarliga 

patientskada. Enligt författarna till litteraturöversikten sker detta på grund av att 

nödvändig information väljs bort beroende på vad rapporterande sjuksköterska 

väljer att ha med. Källberg (2015) stödjer i studie att patientsäkerheten riskeras om 

rapporten brister, vilket författarna till litteraturstudien anser att rapporten gör om 

viktig information väljs bort. O´Connell och Penny (2001) bekräftar vikten av att 

få tillräckligt med information om patienten och belyser problematiken kring att 

överrapporteringar som innehåller för lite information påverkar patientsäkerheten 

negativt. 

 

I litteraturöversiktens resultat beskrevs det att brist på tid och avbrott under 

överrapporteringen hade en negativ inverkan, då sjuksköterskorna tappade fokus 

och inte var närvarande mentalt (Drach.-Zahavy et al., 2015; Carroll et al., 2012). 

Meißner et al., (2007) bekräftar ovanstående i en tidigare studie där sjuksköterskor 

uttryckte att överrapporteringarna var bristfälliga på grund av avbrott och att för 

lite tid var avsatt till överrapportering. Författarna till denna litteraturöversikt ser 

detta som en bristande faktor och anser att det behövs mer struktur i 

överrapporteringen för en säkrare vård. Streeter & Harrington (2017) bekräftar det 

i resultatdelen genom att belysa vikten av en lugn miljö och Birmingham et al., 

(2015) styrker att en lugnare miljö skapar mer koncentration och därmed struktur.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskan bär ett ansvar över 

att överrapporteringen av patienter bedrivs säkert. I resultatet beskrevs det att 

sjuksköterskornas negativa attityder till varandra var en faktor som påverkade 

överrapporteringen (Birmingham et al., 2015). Författarna tycker att det är viktigt 

att det finns en god attityd mellan sjuksköterskorna, då det underlättar att ställa 

eventuella frågor om saker som är otydliga. Eide och Eide (2009) bekräftar att det 

var viktigt att det fanns en god attityd mellan sjuksköterskor och att det är viktigt 
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att visa uppmärksamhet samt uppmuntra rapporterande sjuksköterska. Författarna 

menar vidare att sjuksköterska som tar emot rapporten ska visa intresse för 

rapporten och ställa frågor, vilket underlättar om det finns en god stämning mellan 

sjuksköterskorna.  

 

Ett krav inom hälso- och sjukvård var att det skulle finnas en hög patientsäkerhet 

menar Öhrn (2014). För att uppnå en patientsäker vård menar Öhrn (2014) att 

sjuksköterskan måste jobba med ett aktivt tänkande, och ha rätt förutsättningar för 

att kunna bedriva en säker vård. Många sjuksköterskor använde sig av teknisk 

utrustning vid överrapportering av patienter (Birmingham et al. 2015), dock 

upplevde sjuksköterskorna att utrustningen ofta hade tekniska fel, vilket ledde till 

en fördröjd vård (Welsh et al., 2010). Författarna till litteraturöversikten menar att 

det finns möjlighet till att använda teknisk utrustning för att underlätta, men att 

utrusningen tyvärr istället försämrar vården. Författarna tror att sjuksköterskor 

väljer bort tekniken idag på grund av att den strular mer än vad den underlättar. 

Vårdförbundet (2012) menar att sjuksköterskors arbete kräver teknisk utrustning, 

främst datorer. Men att sjuksköterskor tyckte att det var väldigt frustrerande när 

datorerna inte fanns i tillräcklig omfattning, krävde för många inloggningar eller 

knapptryckningar samt att datorerna ofta stod på platser som inte var anpassade för 

datorarbete. Författarna menade att detta var ett patientsäkerhetsproblem samt ett 

arbetsmiljöproblem. 

 

5.3. Metoddiskussion 
Den valda metoden är en litteraturöversikt, som sammanställt aktuell forskning 

inom ett avgränsat område (Friberg, 2017). Då omvårdnad var huvudområdet 

valde författarna att använda databaserna PubMed och Cinahl. Databaserna valdes 

ut då Forsberg och Wengström (2013) menar att dessa databaser har störst relevans 

för omvårdnad. Vid litteratursökningen kombinerades tänkbara sökord för att hitta 

lämpliga artiklar. De sökord som till en början utgjorde grunden var “nurse, 

patient care, handoff, patient safety, handing over patients ” Ytterligare sökord har 

lagts till under sökningsprocessen, för att specificera sökningen samt minska ner 

antalet sökträffar. Sökorden som lades till var följande ”handover, report, clinical 

handover, clinical nursing research, exploring, continuity of patient care, shift 

change, handoff risks, shift handoff och between nurses. 
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En begränsning gällande artiklarnas ålder gjordes för att få aktuellt och uppdaterat 

innehåll, artiklarna skulle därför vara publicerade de senaste 10 åren (2008- 2018). 

Friberg (2017) belyser vikten av att inkludera artiklar som inte är för gamla då 

vetenskapligt material är en färskvara. Vid sökningen begränsades artiklarna till 

“fulltext”, vilket betyder att artiklarna kunde öppnas fritt i fulltext. I samband med 

att sökningar gjordes hände det att intressanta artiklar dök upp som krävde 

betalning för fulltext. Ett flertal artiklar vid sökning krävde betalning, men det var 

främst tre stycken som var av intresse. Dessa tre artiklar valde författarna 

gemensamt att betala för att få tillgång till fulltext. Två av dessa valdes ut till 

resultatdelen.  

 

I litteraturöversikten har författarna valt att inkludera kvalitativa och kvantitativa 

artiklar samt en artikel med mixad design. Författarna valde att inkludera olika 

metoder för att få en bred vetenskaplig grund baserat på olika perspektiv och 

resultat (Friberg (2017). Friberg (2017) menar att en kvalitativ metod ökar 

förståelsen för det valda forskningsområdet.  En kvantitativ metod ordnar och 

klassificerar forskningsområdet, genom att se samband, förutsäga och ge 

förklaring. Den sista valda artikeln som var en mixad metod ger olika typer av 

information om området och belyser forskningsfrågan utifrån olika synvinklar 

(Friberg, 2017). 

 

Alla inkluderade artiklar genomgick en noggrann kontroll av kvaliteten, genom en 

granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar av Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani (2006) samt Forsberg & Wengström (2008) som är modifierade av 

Högskolan Dalarna. Endast artiklar med medel eller hög kvalitet inkluderades till 

resultatet.  

 

Validiteten i litteraturöversikten anses enligt författarna vara hög då alla artiklar i 

resultatet svarat på syftet om att belysa strategier och faktorer som kan påverka vid 

överrapportering. Författarna till litteraturöversikten har även läst och analyserat 

samtliga inkluderade artiklar oberoende av varandra för att sedan jämföra 
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resultaten, vilket stärker validiteten på arbetet. Då innehållet i samtliga artiklar 

hade liknande resultat, vilket gör att resultatet troligen kan generaliseras. 

 

5.3.1. Svagheter 
Att sökningen begränsades mellan åren 2008-2018 kan ses som en svaghet i 

litteraturöversikten, då äldre artiklar med relevans för arbetet kan ha exkluderats 

och kan ha påverkat resultatet. Ingen av artiklarna är från Sverige vilken enligt 

författarna anses som en svaghet. Det hade varit av intresse att inkludera artiklar 

från Sverige för att kunna jämföra Sveriges resultat med länderna som är 

inkluderade i litteraturöversikten. Ingen av författarna har engelska som 

modersmål vilket kan ha påverkat tolkningen av artiklarnas innehåll. 

 

5.3.2. Styrkor 
En styrka med litteraturöversikten var att sökresultatet var stort och författarna 

kunde därför välja ut artiklar som ansågs uppfylla inklusionskriterierna och 

kvalitetskraven. Författarna till arbetet ser dubbletterna som en styrka i arbetet då 

det påvisar att sökorden som använts är anpassade till syftet. Artiklar som krävde 

betalning och som var av intresse köptes. En av styrkorna som författarna ser med 

att betala artiklar av intresse är att författarna till litteraturöversikten inte påverkat 

tillförlitligheten på arbetet då material som inte var fritt tillgängliga på nätet valdes 

bort. Risken för att påverka resultatets utfall är möjligt om författarna till 

litteraturöversikten väljer att ta bort artiklar som har relevans för syftet. Författarna 

har valt att ha med kvalitativa, kvantitativa samt en artikel av mixad metod vilket 

stärker litteraturöversiktens bredd på olika perspektiv av området. Genom att 

inkludera olika metoder besvaras litteraturöversiktens syfte utifrån olika perspektiv 

med resultat som kan vara mätbara eller beskrivande. Samtliga artiklar har 

analyserats och genomgått kvalitetskontroller med hjälp av granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar av Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008) modifierade av Högskolan Dalarna. En annan 

styrka som författarna väljer att lyfta är att regelbundna handledarträffar varit ett 

krav. Författarna har närvarat på alla handledningsmöten och även lämnat in 

litteraturöversikten regelbundet till handledare för återkoppling. Vilket gjorde att 
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författarna haft chans till att korrigera och utveckla litteraturöversikten och 

inhämta kunskap om hur en litteraturöversikt skulle utformas.  

 

5.3. Etikdiskussion 
Alla artiklar som ligger till grund för resultatet till denna litteraturöversikt har följt 

de etiska övervägandena. Endast artiklar som godkänts av en etisk kommitté har 

inkluderats i resultatet, deltagarna har också godkänt medverkan i studien och 

deltagarna har haft möjlighet till att avbryta deltagande. I studien ingår endast 

artiklar som är godkända av en etisk kommitté. Alla deltagare i de olika studierna 

hade godkänt sin medverkan och var anonymiserade i artiklarna. Detta var av stor 

vikt för att författarna till denna litteraturöversikt skulle kunna respektera 

deltagarnas integritet och värdighet. Författarna har arbetat utifrån ett så objektivt 

synsätt som möjligt, då artiklarna har granskats och resultatet har redovisats. 

Författarna presenterar både för- och nackdelar ur studiernas resultat. Författarna 

redovisar var studierna är utförda, och refererar korrekt till studierna för att 

undvika plagiat. Valda artiklar har upprepade gånger lästs igenom av författarna 

och vid svåröversatta ord har ett översättningslexikon använts. 

Översättningslexikon har använts för att svåröversatta ord inte skulle feltolkas och 

därmed artikelns innehåll. Gemensamt har artiklarna diskuterats för att säkerställa 

att båda författarna har tolkat artiklarnas innehåll likvärdigt. Resultatet som 

redovisas är refererat från primärkällan för att undvika plagiat (Kjellström, 2017). 

 

5.4. Klinisk betydelse för samhället 
Litteraturöversikten har presenterat olika strategier och faktorer som kan påverka 

patientsäkerheten vid överrapporteringen av patienter inom sluten hälso- och 

sjukvård. Detta har en viktig klinisk betydelse för hälso- och sjukvården då det 

skapar en förståelse och en ökad medvetenhet gällande hur sjuksköterskor kan 

överrapportera på ett optimalt sätt så att en säkrare vård kan bedrivas. Genom 

litteraturöversikten får sjuksköterskan en ökad kunskap av vad som bör undvikas 

vid en överrapportering och hur överrapporteringen kan bli säkrare genom 

främjande strategier. 

 

https://docs.google.com/document/d/1jWf4t0Ual9KLEDkCOjcpsi4S6QKOaaMcSwCZzMHzXAs/edit#_msocom_57
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5.5. Slutsats 
Litteraturöversikten slutsats är att flera strategier har positiv och negativ inverkan 

på överrapportering, dessa är ”förberedelse inför rapport, frågor, bedside handover 

och rapporteringsmallar som SBAR och head to toe”. Faktorer har också en 

inverkan på överrapporteringen och dessa är ”rapportens innehåll, tidsbrist, 

teamsamarbete och attityder, miljö och teknik.” Genom att använda dessa 

strategier och faktorer vid överrapportering kan patientsäkerheten ökas. 

 

5.6. Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att undersöka och kartlägga vilka 

rapporteringsmallar som används i Sverige. I och med användandet av 

rapporteringsmallar hade en positiv verkan på överrapportering, så finns det behov 

av att se vilken rapporteringsmall som passar den svenska vården bäst. För att 

sedan implementera en och samma mall i sjukvården och utvärdera resultatet av 

effekten som skapas. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Sökmatris 

Databas 
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Antal 

träffar  

Urval 
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lästa 

titlar 
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lästa 

abstrakt  
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resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, n= 
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Cinahl Handoff AND 

Patient safety AND  
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0  
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Clinical handover 

AND  

Clinical nursing 

research  
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Continuity of patient 
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Handover  

45429 

837 

15 

0 

0 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Pubmed 
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Handover AND  

Shift change 
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Pubmed 

 

 

Handoff AND  
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7.2. Bilaga 2. Artikelmatris        

Författare 

År   

Land  

Titel  Syfte  

 

 

Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Birmingham, P., 

Buffum, M.D., Blegen, 

M.A., & Lyndon, A. 

 

(2015) 

 

USA 

Handoffs and Patient 

Safety: Grasping the 

Story and Painting a 

Full Picture 

Syftet med denna studie 

var att identifiera de 

processer som främjar och 

hindrar patientsäkerheten 

under överrapportering 

inom skiftet genom att 

undersöka sjuksköterskans 

perspektiv. 

Kvalitativ studie 

 

Intervju och 

observationer 

n=21 sjuksköterskor Studien fann att överlämning av 

patient främjar 

patientsäkerheten. Dock stördes 

överrapporteringen mellan 

skiftet ofta då sjuksköterskor 

stördes i processer för att förstå 

informationen om patienten och 

därmed utgör en risk för 

patienten. 

Hög, 84 % 

 

Braaf, S., Rixon, S., 

Williams, A., Liew, D., 

& Manias, E. 

 

(2015) 

 

Australien 

Medication 

communication 

during handover 

Interactions in 

specialty practice 

settings 

Att undersöka vad och hur 

överrapportering gällande 

medicinering 

kommuniceras över inom 

slutenvården.  

Kvalitativ design 

 

Observationsstudie 

n=37 sjuksköterskor Brister vid överrapportering av 

läkemedel var tydliga, vilket 

framgick av brist på 

kommunikation och innehåll. 

Inkommande sjuksköterskor 

ställde sällan motfrågor om 

medicinerna vid 

överrapporteringen. 

Hög, 92 % 

 

Brown, J., & Sims, S. 

 

(2014) 

 

Australien  

Nursing clinical 

handover in neonatal 

care 

 

Att undersöka klinisk 

överrapportering mellan 

sjuksköterskor, under 

eftermiddags skiften. 

Utforska information, 

kvalitén, interaktioner, 

stöd och effektiviteten utav 

medverkan av föräldrar på 

en neonatalavdelning.  

Kvantitativ design med 

kvalitativa element 

n=16 sjuksköterskor 

 

Resultaten visar att kvaliteten på 

den information som 

överlämnas på 

nyföddhetsavdelningar kan 

bibehållas trots begränsningar. 

Dessutom sker en hög nivå av 

stöd mellan vårdpersonal i 

denna stressiga arbetsmiljö 

under överlämningsprocessen.  

Hög, 83 % 

 



 

 
 

Författare 

År   

Land  

Titel  Syfte  

 
 

Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Bruton, J., Norton, C., 

Smyth, N., Ward, H., & 

Day, S. 

 

(2016) 

 

Storbritannien  

  

 

  

Nurse handover: 

patient and staff 

experiences. 

Att förstå syftet, inverkan 

och erfarenheterna av 

överrapportering mellan 

sjuksköterskor- utifrån en 

patient och 

personalperspektiv. Att 

förstå de upplevda 

skillnaderna mellan 

överrapportering mellan 

sjuksköterskor och 

medicinsk rond.  

Kvalitativ studie 

 

Intervjuer 

n=24 totalt 

n=8 patienter 

n=10 sjuksköterskor 

n=1 

sjuksköterskestudent  

n=3 vårdassistenter 

n=1 läkare 

n=1 fysioterapeut  

Studien fann att det finns olika 

synpunkter på fördelar med 

patientens engagemang i 

överrapportering vid sängen. 

Kommunikationsproblem 

identifierades av personal och 

patienter vid säng 

överrapportering. 

Hög, 80 % 

 

Bunkenborg, G. B., 

Hansen, T., & Hølge-

Hazelton, B. 

 

(2017) 

 

Danmark 

  

Handing over patients 

from the ICU to the 

general ward: A 

focused 

ethnographical study 

of nurses' 

communication 

practice. 

 

Att utforska 

omvårdnadspraxis och 

uppfattning om att 

engagera sig i 

kommunikativ interaktion 

vid överlämning av 

multisjuka patienter. 

Kvalitativ studie 

 

Observation och 

intervju 

n=37 sjuksköterskor

  

Bristen på gemensamma mål när 

det gäller att överlämna 

patienter från en 

övervakningsenhet till allmänna 

avdelningar orsakar 

kommunikativa och 

samverkande svårigheter, förlust 

av information och potentiella 

risker för patienter.  

Medel, 72 % 

Carroll, J. S., Williams, 

M., & Gallivan, T. M.  

 

(2012) 

  

USA 

The ins and outs of 

change of shift 

handoffs between 

nurses: a 

communication 

challenge  

Bedöma fördelar och 

nackdelar med 

överrapportering mellan 

olika skift inom 

slutenvården. 

Mix metod n=68 sjuksköterskor

  

En stor variation mellan 

enheterna och sjuksköterskorna 

hittades. Sjuksköterskorna har 

olika uppfattningar på vad en 

bra överrapportering skulle 

innehålla.  

Medel, 68 % 

 



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Drach.-Zahavy, A., 

Goldblatt, H., 

&  Maizel, A. 

 

(2015) 

 

Israel  

 

  

Between 

standardization and 

resilience: nurses' 

emergent risk 

management 

strategies during 

handovers 

Syftet med studien var att 

förstå hur sjuksköterskor 

hanterar skiftbyten och att 

identifiera arbetsstrategier 

som används för att 

tillgodose patientens 

säkerhet vid 

överrapportering. 

Kvalitativ 

 

Djupa- 

halvstrukturerade 

intervjuer som 

bandades 

 

Innehållsanalysmetod 

användes  

n=18 sjuksköterskor Studien fann att 

överrapporteringen bör 

omstruktureras för att kunna 

försäkra patientens omsorg.  

Medel, 72 % 

 

Ernst, K.M., McComb, 

S.A., & Ley, C. 

 

(2018) 

 

USA  

Nurse-to-nurse shift 

handoffs on medical–

surgical units: A 

process within the 

flow of nursing care 

Utreda den medicinska och 

kirurgiska sjuksköterskors 

skiftrapport som en 

process inom arbetsflödet 

hos utbytessjuksköterskor.  

Kvalitativ  

 

Halvstrukturerade 

fokusgrupper 

n=21 sjuksköterskor  Två huvudteman identifierades: 

lag/lagarbete och konstruktion 

och kommunikation av en 

gemensam förståelse för 

patienternas villkor.  

Hög, 80 % 

Groves, S.P., Manges 

A.K., & Scott-

Cawiezell, J. 

 

(2016) 

 

USA  

Handing Off Safety at 

the Bedside. 

Beskriva hur 

sjuksköterskor kan 

använda överrapportering 

vid sängen, för att 

upprätthålla 

patientsäkerheten. 

Kvalitativ 

Halvstrukturerade 

intervjuer  

n=13 sjuksköterskor

  

Tre huvudsakliga fördelar 

uppstod vid överrapportering 

vid säng; tidig bedömning, 

direkt visualisering och en 

enskild patient i fokus.  

Hög, 80 % 

  



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Poot, E. P., Bruijne, 

M. C., Wouters, M. 

G. A. J., Groot, C. J. 

M., & Wagner, C. 

 

(2014) 

 

Nederländerna 

Exploring perinatal 

shift-to-shift handover 

communication and 

process: an 

observational study. 

Att beskriva aktuella 

metoder och uppfattningar 

kring överrapportering för 

att identifiera potentiella 

förbättringar inom 

perinatal vården.  

Kvalitativ 

Kvantitativ 

 

Observationer 

 

n=40 sjuksköterskor Överrapporteringen 

begränsades av de aktuella 

överrapporteringsmetoderna.  

Medel, 72 % 

 

Redley, B., Botti, 

M., Wood, B., & 

Bucknall, T. 

 

(2017) 

 

Australien  

Interprofessional 

communication 

supporting clinical 

handover in emergency 

departments: An 

observation study. 

Beskriva mönster och 

processer av 

interprofessionell 

kommunikation som 

påverkat överföring av 

ansvar för patientvård 

mellan kliniker under 

överrapporteringen i två 

sjukhus. 

Kvalitativ 

 

En naturalistisk, 

etnografisk design 

 

Intervjuer  

 

n=34 sjuksköterskor Studien identifierade tre 

befintliga "positiva" 

kommunikations beteenden; 

standardisera processer och 

praxis, förbättra 

teaminteraktioner och 

använda effektiva 

kommunikationsaktiviteter. 

Hög, 80 % 

 

Rixon, S., Braaf, S., 

Williams, A., Liew, 

D., & Manias, E 

 

(2017) 

 

Australien  

The functions and roles 

of questioning during 

nursing handovers in 

Specialty settings: an 

ethnographic study. 

Bestämma funktionerna 

och rollerna i  

sjuksköterskans 

överrapporterings frågor 

och hur frågor bidrar till 

att förbättra kvaliteten  

Kvalitativ  

 

Etnografisk 

forskningsdesign 

 

Deltagarna observerades 

genom ljudinspelningar 

som transkriberades. 

Frågor och svar 

sekvenser i 

överlämningen av 

patient kodades 

n=31 sjuksköterskor Frågor bidrog till många 

funktioner; begäran om 

information, förfrågningar om 

bekräftelse, andra inledningar 

av reparation, förståelse av 

kontroller, begäran om åtgärd 

och överenskommelse samt 

kunskapskontroller. 

 

Medel, 64 % 

 



 

 
 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Spooner, A. J., 

Corley, A., 

Chaboyer, W., 

Hammond, N. E., & 

Fraser, J. F. 

 

(2015) 

 

Australien  

Measurement of the 

frequency and source of 

interruptions occurring 

during bedside nursing 

handover in the 

intensive care unit: An 

observational study 

Att mäta förekomsten och 

källan till avbrott under 

överrapportering vid 

patientsäng inom 

intensivvården 

Kvantitativ studie 

 

Observationsstudie 

n=40 sjuksköterskor Läkare, andra sjuksköterskor 

och intravenösa pumpar med 

larm var den största orsaken 

till avbrott under 

överrapportering vid 

patientsäng. Detta kan leda till 

förlust av kritisk information 

och resultera i patientskada.  

Hög, 88 % 

 

Streeter, A.R., & 

Harringtion, N.G. 

 

(2017) 

 

Ospecificerad 

Nurse Handoff 

Communication 

 

 

Att beskriva de 

kommunikationsbeteende

n som identifierats av 

sjuksköterskor som 

nyckeln till en kompetent 

patientöverrapportering 

vid förändring av skift 

Kvalitativ studie 

 

Intervjuer  

 

n=286 sjuksköterskor  Inkommande och utgående 

sjuksköterskor beskrev att 

en bra överrapportering 

tillhandahåller organiserad, 

detaljerad, och omfattande 

information.  

Medel, 64 % 

 

 

Welsh, C.A., 

Flanagan, M.A., & 

Ebright, P. 

 

(2010) 

 

USA 

Barriers and facilitators 

to nursing handoffs: 

Recommendations for 

redesign 

Identifiera specifika 

faktorer som begränsar 

och underlättar inspelade 

och skrivna 

överrapporteringar.  

Kvalitativ 

 

Pilotstudie intervjuer  

 

n=20 sjuksköterskor Otillräcklig information, 

inkonsekvent kvalitet, 

begränsat tillfälle att ställa 

frågor, utrustning fel, 

otillräcklig tid för att generera 

rapporter och avbrott, 

begränsade 

överrapporteringen.  

Medel, 60 % 

 

 

 



 

 
 

7.3. Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning- kvalitativa 
studier 
  

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
 

  



 

 
 

7.4. Bilaga 4. Granskningsmall för kvalitetsbedömning- kvantitativa 
studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
 


