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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjuksköterskor har i sitt dagliga arbete till uppgift att ge och ta emot 

rapport om patienterna hen vårdar. En god kommunikation krävs för att säkerställa 

att relevant information förmedlas och inte patientsäkerheten hotas. 

Syfte: Att beskriva strategier för hur kommunikationen kan förbättras vid 

överrapportering mellan sjuksköterskor inom den somatiska slutenvården.  

Metod: Litteraturöversikten är baserad på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ, 

kvantitativ och mixad ansats. Artiklarna identifierades via sökningar i databaserna 

Cinahl, PubMed och Web of Science.    

Resultat: Tre strategier framkom: personlig överrapportering, användandet av 

standardiserade formulär och överrapportering vid patientens säng. Strategierna 

gav en effektivare, säkrare och mer tidssparande överrapportering.    

Slutsats: En god kommunikation mellan sjuksköterskorna är oerhört viktigt för att 

bibehålla en trygg och säker vård för patienterna. För att få en förbättrad 

kommunikation mellan sjuksköterskor vid överrapportering kan olika strategier 

användas. Då sjuksköterskorna ofta har en hög arbetsbelastning så krävs det att 

överrapporteringarna är strukturerade för att inte tappa bort viktig information.  

 

Nyckelord: Kommunikation, patientsäkerhet, sjuksköterska, sjukvård, skift 

rapport, överrapportering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Background: Information handover about patients is a central task in registered 

nurses’ daily work. Communication is important to safeguard that relevant 

information is transferred and that patient safety is not violated. 

Aim: To describe strategies that can improve communication at handover between 

registered nurses in somatic hospital wards.  

Method: The literature review is based on 15 scientific articles including 

qualitative, quantitative and mixed approach, identified in the databases Cinahl, 

PubMed and Web of Science.  

Results: Three strategies were identified: individual handover, the use of 

standardized forms, and bedside nursing handover. These strategies provided a 

more efficient, safer and more time-saving handover.  

Conclusion: Different strategies can be used for enhanced handover 

communication between registered nurses. Registered nurses often have a heavy 

workload which requires that the handovers are well structured in order not to lose 

important information. A good communication between nurses are extremely 

important to maintain a safe and secure care for patients. 

 

Keywords: Communication, handoff, handover, nurse, nursing, patient safety, 

shift report.  
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INLEDNING 

En av de stora uppgifterna som en sjuksköterska har inom sitt arbete är att ge och ta emot 

rapport om patienterna hen vårdar. Viktigt vid dessa rapporter är att informationen 

kommuniceras på ett korrekt sätt för att undvika missförstånd och oklarheter. Under 

författarnas verksamhetsförlagda utbildningar har brister i kommunikationen upplevts vid 

överrapporteringen. Dessa kommunikationsbrister är något som författarna anser vara av vikt 

att förbättra, för att undvika onödiga skador hos patienterna.  

I denna litteraturöversikt har författarna fokuserat på överrapportering mellan sjuksköterskor 

på olika avdelningar inom den somatiska slutenvården, samt överrapportering mellan 

sjuksköterskor vid skiftbyte på samma avdelning. 

 

BAKGRUND 

Varje dag kommuniceras tusentals olika budskap inom hälso- och sjukvården. Brister i 

kommunikationen kan uppstå var som helst i vårdkedjan, men vanligast är i övergången mellan olika 

vårdenheter eller team. Kommunikationen kan brista på olika områden, till exempel mellan olika 

personalkategorier, och mellan olika specialiteter (Socialstyrelsen, u.å). 

Sjuksköterskor har en central roll i omvårdnaden, vilket gör deras perspektiv unikt i 

fastställandet av patientsäkerhet och kvalitet av vården (Smeds-Alenius, Tishelman, 

Runesdotter & Lindqvist, 2013). En bra kommunikation mellan sjuksköterskor är en 

förutsättning för att kunna säkerställa att komplex information förmedlas smidigt och på ett 

effektivt sätt. Den ineffektiva kommunikationen kan medföra ogynnsamma effekter på 

patienten, vilket kan leda till en försämrad patientsäkerhet. En stor bakomliggande orsak till 

de fel som sker inom vården anses bero på kommunikationsproblem (Woloshynowych, Davis, 

Brown & Vincent, 2007).  

Enligt Socialstyrelsen (2008) så skadas varje år 100 000 patienter inom den somatiska 

slutenvården. Skadorna som uppkommer beror bland annat på kommunikationsbrister vid 

överrapportering, mellan vårdpersonalen och mellan olika enheter. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskorna är särskilt viktig vid överrapporteringstillfället 

vilket är en viktig process inom den kliniska omvårdnaden. Överrapporteringen tillåter 

sjuksköterskor att utbyta nödvändig patientinformation, för att säkerställa kontinuiteten i 

vården och patienternas säkerhet (Maxson, Derby, Wrobleski & Foss, 2012).  
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Varje gång en patient överförs från en avdelning till en annan, finns en risk att nödvändig 

information rörande patientens vård inte rapporteras över till den mottagande avdelningen 

(Clark, Squire, Heyme, Mickle och Petrieet, 2009). Dessa brister i kommunikationen har 

visats sig vara en bakomliggande orsak till felmedicinering, fördröjning av behandling, 

perinatal dödlighet och sjuklighet, fallolyckor och misstag vid operation (Shendell-Falik, 

Feison och Mohr, 2007). 

 

Patientsäkerhet 

I början av 1990-talet förknippades patientsäkerhet främst med frågor som gällde medicinsk 

teknik men med ökad kunskap omfattar nu begreppet flera dimensioner (Ödegård, 2013). 

Varje patient som har kontakt med hälso- och sjukvården ska kunna känna sig trygg och 

säker. En hög nivå av patientsäkerhet är ett fundamentalt krav, och varje verksamhet ska 

genomsyras av ett aktivt patientsäkerhetstänkande. Patientsäkerhet innebär att skydda 

patienten mot vårdskada (Öhrn, 2009). Med vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk 

skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas, om omständigheterna hade 

varit annorlunda vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslagen, 

SFS 2010:659). Vid en vårdskada har patienterna till exempel fått fel medicin, felaktiga 

diagnoser, en vårdrelaterad infektion eller en bristande omvårdnad. Personer som är i behov 

av omvårdnad ska inte riskera att drabbas av en vårdskada på grund av onödiga misstag, vilka 

kan bero på brister i organisationen, eller bristande information och kommunikation. Trots det 

så skadas patienter i vården, vilket är ett välkänt faktum (Öhrn, 2009). Varje år inträffar cirka 

100 000 vårdskador i den svenska hälso- och sjukvården, vilket innebär att cirka 10 % av alla 

patienter som vårdas utsätts för vårdskada. Detta innebär vidare att det varje år behövs 1,3 

miljoner extra vårddagar till en kostnad av 11,5 miljarder kronor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).   

 

Kommunikation 

Kommunikation är något som människor utför tillsammans i alla samtal, men trots det är en 

uppnådd förståelse efter avslutat samtal ingen självklarhet. I samtalet mellan sjuksköterskorna 

är det en nödvändighet att parterna förstår varandra. Om inte förståelse uppnås kan det leda 

till ett onödigt lidande hos patienten (Baggens & Sandén, 2009).  
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Kommunikation är mer än ett sätt att sända och ta emot information. Alla parter som 

är inblandade i kommunikationen har egna erfarenheter, referenser och tolkningar som 

påverkar kommunikationsprocessen. Effektiv kommunikation är den centrala delen av ett bra 

teamarbete inom vård och omsorg, vilket innebär att sjuksköterskor har en nyckelroll (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). 

 

Enligt Fossum (2007) kan ordet kommunikation dels innebära en överföring av information, 

men även avse transport av personer eller varor, det förstnämnda begreppet är det som 

används inom vården. Vidare definieras kommunikation som något som blir ett ömsesidigt 

utbyte (communicatio), något som går att dela, med någon eller några (communino) och något 

som blir gemensamt, göra någon delaktig i (communicare) (a.a).  

Enligt Fossum (2007) är kommunikation en nödvändighet och kanske till och med 

livsnödvändig inom vården. Vi kommunicerar för att överleva, samarbeta och för att 

tillfredsställa personliga behov.  

En ineffektiv kommunikation är ofta en bidragande orsak till misstag och skador inom hälso- 

och sjukvård. Det är därför av stor betydelse att information överförs och tolkas korrekt, för 

att alla som är involverade i patientens vård ska kunna fatta riktiga beslut och kunna vidta 

korrekta åtgärder (Öhrn, 2009). 

 

Överrapportering- ett kritiskt tillfälle 

Överrapportering är en viktig process inom sjukvården där sjuksköterskor vanligtvis 

engageras flera gånger varje arbetspass. Den primära funktionen av överrapportering är att 

överföra patientinformation, att säkerställa patientsäkerheten och kontinuiteten för vården av 

patienten. Rapporteringen är även en process för att överföra information som krävs om 

patientens vård från en vårdgivare till en annan, eller från en klinik till en annan (Gu, 

Andersen, Madsen, Itoh och Siemsen, 2012). Överrapportering vid skiftbyte är ett kritiskt 

tillfälle för att kommunicera och lämna över vården av patienterna till nästa sjuksköterska. 

Sjuksköterskorna blir ofta avbrutna vid överrapporteringen, antingen av att telefonen ringer 

eller av frågor från anhöriga, besökare eller annan vårdpersonal. Dessa störningsmoment kan 

leda till att relevant information glöms bort, och ger även en känsla av frustration hos de 

berörda sjuksköterskorna (Radtke, 2013). Den stora utmaningen är hur man kan påskynda 

processen utan att riskera patientsäkerheten genom en ineffektiv överrapportering. 

Undvikbara misstag kan vara resultatet från en rapport som är innehållsfattig eller har en 

ineffektiv kommunikation (Spivey, 2014).  
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Ett annat störningsmoment kan vara, att varje sjuksköterska, den som ger rapport och den som 

tar emot, är distraherad vid överrapporteringstillfället; den sjuksköterskan som avslutar sitt 

skift känner behovet av att få lämna avdelningen och den som börjar känner behovet av att få 

gå till patienterna (Carroll, Williams och Gallivan, 2012).  

 

Sjuksköterskans roll  

I sjuksköterskans ansvarsområde ingår det att förmedla informationen på ett korrekt, 

tillräckligt och kulturellt anpassat sätt. Sjuksköterskan ska behandla information som 

individen ger på ett säkert sätt, samt använda sitt omdöme med respekt för patienten när 

information överförs till andra (International Council of Nurses, 2012). Effektiv 

kommunikation är avgörande för den roll som sjuksköterskan har i att påverka och förbättra 

behandlingsresultaten. För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en 

lagstadgad skyldighet att dokumentera de bedömningar och beslut som har gjorts avseende 

patientens vård och behandling (Björvell, 2015). Enligt patientdatalagen (2008:355, § 3) är 

den som legitimation för yrket skyldig att föra journal och därmed skyldig att dokumentera. 

Enligt Johnson, Carta & Throndson (2015) är en konsekvent dokumentation viktig, för att 

förmedla information till övriga inblandade i patientens vård, något som hör till 

sjuksköterskans ansvarsområde. Vid överföring av information behöver sjuksköterskan 

kunskap om informationen som ska överföras och när den ska överföras, likväl som 

möjligheten att kontrollera om informationen har mottagits korrekt (Clark et al., 2009).  

 

Omvårdnadsteori 

Kirkevold, (2000) refererar till Joyce Travelbees omvårdnadsteori om vikten av en god 

kommunikation. Hon anser att kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap 

och att den är en förutsättning för att uppnå målet för omvårdnaden, att hjälpa patienten 

bemästra sjukdom och lidande samt att finna mening i sin upplevelse. Kommunikation är 

något som kontinuerligt pågår i mötet mellan två människor, både verbalt och icke-verbalt, 

vilken är en komplicerad process som kräver bestämda förutsättningar. Denna process 

inkluderar olika färdigheter som kunskap och förmåga att tillämpa den; sensitivitet, ett 

välutvecklat sinne för timing samt behärskande av olika kommunikatonstekniker. Hon varnar 

dock för att tro att olika kommunikationstekniker skulle kunna fungera som en sorts 

mirakelkur vid interaktionsproblem, det finns tyvärr inga magiska fraser att ta till för att 

etablera en bra relation. 
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Problemformulering 

Vid överrapportering är det viktigt att kommunikationen sker på ett effektivt sätt och att 

informationen når fram. Många av skadorna som sker inom sjukhusvården går att relatera till 

en ineffektiv kommunikation eller kommunikationsproblem mellan vårdpersonalen i samband 

med överrapportering. Skadorna som uppstår kostar sjukhusen mycket pengar varje år, och 

ger upphov till ett stort antal extra vårddagar. Genom att minska på dessa skador kan 

vårddagarna bli färre och kostnaden kan istället användas till en kvalitetsutveckling av vården. 

En annan bidragande orsak till dessa skador hos patienterna, kan vara att sjuksköterskorna vid 

överrapporteringstillfället ofta blir störda av anhöriga till patienterna eller kollegor, vilket i sin 

tur kan leda till kommunikationsfel. För att minska onödigt lidande för patienterna är det av 

värde att sammanställa aktuell forskning om hur kommunikationen vid överrapportering kan 

förbättras. 

 

 

Syfte 

Att beskriva strategier för hur kommunikationen kan förbättras vid överrapportering mellan 

sjuksköterskor inom den somatiska slutenvården. 

 

Definition av centrala begrepp 

Somatisk är ett grekiskt ord vilket betyder kroppslig, och syftar på människokroppen (Lundh 

& Malmquist 2005). Slutenvård innebär sjukvård vid vilken patienten är intagen på sjukhus 

(Lundh & Malmquist 2005).   
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METOD 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) är litteraturöversikten 

ett sätt att kartlägga och sammanställa den kunskap som i nuläget finns inom ett visst område. 

Genom att sammanställa, hitta eventuella likheter och skillnader mellan olika studier kan en 

ny kunskapsbild skapas över det specifika kompetensområde som undersökts (a.a.). 

 

Urval av litteratur 

Systematisk sökning av litteratur har gjorts via sökningar i databaserna Cinahl, PubMed, och 

Web of Science, se Bilaga 1, vilka enligt Forsberg och Wengström (2013) täcker omvårdnad 

och omvårdnadsforskning. Databaserna har nåtts genom Högskolan Dalarnas bibliotek. De 

sökord som använts är: communication, handover, handoff, nurse, nursing, nursing 

handover, nurses role, nursing staff, patient, patient safety, risk management, safety 

management, SBAR och shift report. Sökningarna har genomförts med MeSH-termer och 

med fritext, vilka har använts var för sig och i olika kombinationer tillsammans med den 

booleska operatorn AND. Begränsningar som gjordes i databaserna vid sökningarna var: 

artiklarna skrivna på engelska, publicerade mellan år 2005-2015 och peer- reviewed. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) är peer- reviewed en metod för att bedöma vetenskaplig kvalitet, 

vilket innebär sakkunnig granskning och att bedömningen görs av forskare som är kunniga 

inom området. 

Inklusionskriterier:  

 Originalartiklar med tillgängligt abstract. 

 Artiklar som uppfyllt kraven för hög eller medelhög kvalitet. 

 Artiklar som var godkända av etiska kommitéer. 

 Artiklar som handlat om överrapportering mellan sjuksköterskor inom somatisk 

slutenvård. 

Exlusionskriterier: 

 Artiklar med låg kvalitet 

 Studier som ej utförts inom den somatiska slutenvården.  
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Granskning av artiklarnas kvalitet har gjorts via granskningsmallar, en för kvalitativ ansats 

och en för kvantitativ ansats, modifierade av Högskolan Dalarna utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008), bifogas i Bilaga 3 och 4. En artikel 

hade använt sig av mixad ansats, vilken granskades genom användning av båda 

granskningsmallarna. För varje positivt svar erhölls ett poäng och noll poäng vid negativt 

svar. Studierna har efter granskning uppfyllt kraven på hög och medelhög kvalitet. Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) ska de 

inkluderade kvalitativa artiklarna ha uppnått 15-19 poäng för medelhög kvalitet. De 

kvantitativa artiklarna måste uppnått 19-22 poäng, för att inkluderas, vilket motsvarar 60-79% 

av den totala poängen. För inkludering av artiklar med hög kvalitet har det krävts att de 

kvalitativa artiklarna har uppnått minst 20 poäng och de kvantitativa artiklarna minst 23 

poäng, vilket har inneburit att minst 80 % av den totala poängsumman har uppnåtts. 

Maxpoäng för de kvalitativa artiklarna var 25 och för de kvantitativa artiklar 29 (a.a.). 

 

 

Tillvägagångssätt 

 

Första steget i arbetet var att få tips och råd av Högskolan Dalarnas bibliotekarie, som visade 

författarna olika sökord, vilka kunde vara relevanta i den kommande sökningen av artiklar. 

Författarna har därefter tillsammans sökt relevanta artiklar. De sökta artiklarnas titlar har 

lästs, vid relevans har författarna även läst artiklarnas abstract. Därefter har författarna tagit 

beslut om att läsa hela artikeln vilken därefter har kvalitetsgranskats om den varit relevant för 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna har sedan fördelats jämt mellan författarna vilka har läst 

och gjort kvalitetsgranskning enligt valda granskningsmallar. Kvalitetsgranskningarna har 

sedan diskuterats mellan författarna för att säkerställa samstämmighet. Författarna har sedan 

diskuterat och läst samtliga artiklar och har gemensamt tagit beslut om vilka artiklar som ska 

inkluderas. Hälften av artiklarna har varit tillgängliga i full text, de övriga har beställts via 

Högskolan Dalarnas bibliotek och betalats vid hämtning. Sammanfattning av innehållet i varje 

vald studie har gjorts som ett stöd för analysarbetet. Under arbetet med översikten har 

författarna använt sig av ett gemensamt elektroniskt dokument (Google Drive) tillgängligt via 

internet. Författarna har delat upp arbetsuppgifterna jämt mellan varandra under hela arbetet 

med litteraturöversikten. 
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Kontakt med handledare har skett vid bestämda tillfällen på Högskolan Dalarna och via 

mailkontakt för reflektion och stöd. 

 

Analys 

Friberg (2012) beskriver analysarbetet som en rörelse från helheten till delarna, och därefter 

åter till helheten. Först lästes de valda artiklarna igenom flera gånger för att få förstå innehåll, 

sammanhang och skapa en helhet. De valda studiernas resultat har sedan kritiskt granskats var 

för sig, viktiga aspekter av betydelse för frågeställning och syfte har plockats ut. Därefter har 

en identifiering och sammanfattning gjorts av studiernas resultat angående likheter och 

skillnader. Dessa har sedan sammanfogats till en ny helhet (a.a.). 

Forskningsetiska aspekter 

I Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning inom Norden (2003) går det läsa att inom 

omvårdnadsforskningen finns fyra grundläggande etiska principer som vägledning. Dessa 

principer är, principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada 

och principen om rättvisa. De etiska principerna tillsammans med de etiska riktlinjerna, anger 

huvudsakliga riktlinjer för hur god etisk standard inom forskning som omfattar människor bör 

utformas (a.a).  

Studierna som använts i denna litteraturöversikt har fått tillstånd från etisk kommitté, eller så 

har noggranna etiska överväganden gjorts. Då samtliga artiklar varit skrivna på engelska så 

har en översättning behövts göras. Författarna har då tagit hjälp av elektroniska 

översättningsprogram tillgängliga via internet. Där har ord kunnat skrivas in på engelska och 

en översättning till svenska har skett. Orden och texternas innebörd har diskuterats mellan 

författarna för att undvika plagiat, dock reserverar sig författarna för eventuella feltolkningar. 
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RESULTAT 

I denna litteraturöversikts resultat presenteras strategier som kan förbättra kommunikationen 

mellan sjuksköterskor vid överrapportering, vilka är: 

 Personlig överrapportering 

 Användandet av standardiserade formulär.   

 Överrapportering vid patientens säng.  

I denna litteraturöversikt har 15 vetenskapliga artiklar inkluderats, vilka har publicerats 

mellan år 2007-2015. Studierna är genomförda i Australien (n=5), Canada (n=1), England 

(n=1), Irland (n=1), Israel (n=1) och USA (n=6).  

Analys har genomförts på studier med både kvalitativ, kvantitativ och mixad ansats, vilka 

varit relevanta för litteraturöversiktens syfte. Kvalitetsnivån på samtliga inkluderade artiklar 

var medel och hög, se Bilaga 2. 

 

Personlig överrapportering 

En typ av överrapportering som ansågs vara viktig, var den personliga överrapporteringen. 

Vid den rapporten hade den mottagande sjuksköterskan möjlighet att ställa frågor och kunna 

få svar på dom av den sjuksköterska som ansvarat för patienten under tidigare skift. Detta var 

även något som kunde hjälpa den sjuksköterska som slutade sitt skift att komma ihåg viktiga 

detaljer (Welsh, Flanagan & Ebright, 2009). Genom att ställa och besvara frågor under 

överrapporteringens gång hjälpte det sjuksköterskorna att lära sig hur en bra rapportering 

skulle genomföras (Birmingham, Buffum, Blegen & Lyndon, 2015). Detta rapporteringssätt 

var även något som gav ömsesidig respekt och tillit mellan sjuksköterskorna. När de 

respekterade och litade på varandra var de mer benägna att engagera sig i interaktiva dialoger 

om patienterna. Sjuksköterskorna delade sina unika kunskaper om patienterna och kunde 

därigenom stödja varandra i att lösa komplexa patienters problem (Welsh et al., 2009). Vid 

den personliga överrapporteringen var det lätt att få tillräcklig och förtydligad information, 

samt att det var lätt att följa upp informationen under överrapporteringens gång (O’Conell et 

al., 2008; Street et al., 2010).  

En annan aspekt som ansågs viktig var att rapportens innehåll skulle vara strukturerad, koncis, 

rak, relevant och presenteras i kronologisk ordning (Klim, Kelly, Kerr, Wood & McCann, 

2013; Welsh et al., 2009). Genom att följa detta innehåll kunde en effektiv överrapportering 

uppnås, vilket reducerade tiden som sjuksköterskorna spenderade på informationssökning 

under skiftets gång (McFetridge, Gillespie, Goode & Melby, 2007). Ytterligare en strategi för 
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att få en kortare och mer effektiv överrapportering var bestämda tider för när rapporten skulle 

börja och sluta samt att informationen som skulle rapporteras var kortfattad och uppdaterad 

(Burton, Kashiwagi, Kirkland, Manning & Varkey, 2010; O’Conell et al., 2008). När det 

gällde överrapportering mellan olika avdelningar, beskrevs även vikten av att sitta ned 

tillsammans, sjuksköterska från den mottagande avdelningen och sjuksköterska från den 

rapporterande avdelningen, för att kunna gå igenom en summering av patientens vård (James, 

Quirke & McBride-Henry, 2013).  

En strategi för överrapportering som sjuksköterskorna utarbetade, för att bibehålla 

patientsäkerheten och vårdens kvalitet, var att använda sig av dubbelkontroll. Detta innebar 

att jämföra information från flera källor för att identifiera eventuella misstag eller möjligheter 

till misstag. Det kunde innebära att aktivt söka efter glapp mellan den verbala och den visuella 

informationen, genom att efter mottagen rapport träffa patienten för att få en visuell 

upplevelse av patientens mående (Drach-Zahavy, Goldblatt & Maizel, 2014). 

 

Användandet av standardiserade formulär    

Sjuksköterskorna i en studie av Welsh et al. (2009) nämnde värdet av att använda en 

checklista under överrapporteringen, detta för att få en mer strukturerad form av rapportering. 

 Viktigt var att checklistans innehåll skulle vara relevant för den klinik det gällde. Genom att 

sjuksköterskorna gick ihop och skapade en checklista som var relevant för den aktuella 

kliniken/avdelningen, hjälpte det till att få en helhetsbild av patienten som rapporterades. 

Checklistan hjälpte den sjuksköterska som började sitt skift att se säkerhetsdetaljer som till 

exempel fallrisk och vårdplan. Vid användandet av checklistan kunde sjuksköterskan som 

avslutade sitt skift, snabbt identifiera informationsluckor och komma ihåg viktig information 

(Birmingham et al., 2015). Sjuksköterskorna ansåg att användandet av en checklista, var 

nödvändig för att säkerställa att all relevant information blev överrapporterad. De ville även 

ha möjlighet till ett rapportdokument som gick att skriva på, för att kunna föra anteckningar 

under rapporten och under det kommande skiftets gång (James et al., 2013).  

 

Att använda ett elektroniskt verktyg vid överrapportering mellan olika kliniker, men även 

mellan sjuksköterskor på samma klinik, var något som påverkade överrapporteringen. Det 

elektroniska verktyg som användes var SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, 

Rekommendation). Genom användandet av verktyget så minskade den totala tiden för 

överrapporteringen, samt att användandet av utskrivna rapportblad och tiden för 

pappershantering minskade. När det elektroniska SBAR-verktyget infördes framgick det att 
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sjuksköterskorna var mer fokuserade och tillbringade mindre tid på uppgifter som var av 

mindre betydelse, vilket i sin tur ledde till ett högre informationsutbyte än tidigare (Cornell, 

Gervis, Yates & Vardaman, 2014). Det elektroniska SBAR-verktyget ansågs vara mer 

effektivt och värdefullt än de traditionella överrapporteringarna, i avseende att tillhandahålla 

uppdaterad patientinformation. Därför ansåg sjuksköterskorna att SBAR-verktyget var ett 

tillförlitligt och standardiserat sätt att tillhandahålla en säker överrapportering (Benham- 

Hutchins & Effken, 2009; Wentworth, Diggins & Johnson, 2011).  

 

En annan variant av elektronisk rapportering innebar en extra kolumn till den redan existerade 

elektroniska patientjournalen. Det som lades till var aktuell patientinformation rörande det 

tidigare skiftet. Detta var något som hjälpte till vid överrapporteringen och kunde försäkra 

sjuksköterskorna om att de inte hade glömt någon viktig information (Burton et al., 2010). 

 

Överrapportering vid patientens säng 

Införandet av rapport vid patientens säng var något som märkbart förbättrade patientens 

medverkan. Rapporten var även tyst och fri från störningsmoment då den ägde rum inne på 

patientens rum (Klim et al., 2013; Street et al., 2010). Vid rapportens början blev patienten 

presenterad för den personal som började sitt skift och patienten blev tillfrågad om hen kunde 

eller ville bidra med information om sitt hälsotillstånd. Patienten erbjöds att kommentera och 

ställa frågor mot slutet av rapporten. Genom denna överrapporteringsmodell så stärktes 

patientens känsla av att vara delaktig i sin egen vård (Chaboyer, McMurray & Wallis, 2009).  

 

Det framgick att vid tillfällen då den rapporterande sjuksköterskan inte hade all information 

rörande patienten, kunde patienten själv lämna adekvat information till den mottagande 

sjuksköterskan. Patienten kunde även fånga upp misstag i informationen som överfördes, och 

korrigera denna. Dessa misstag kunde vara relaterade till mediciner eller information rörande 

patientens aktuella hälsa (Jeffs et al., 2013; Randell, Wilson & Woodward, 2011). 

 

Enligt Chaboyer et al., (2009); Drach-Zahavy et al., (2014) studie ansåg sjuksköterskorna 

även att rapportering vid patientens säng var viktigt för att få ett första intryck av patienten. 

De fick även möjlighet att kontrollera och förtydliga informationen gällande patientens 

vårdbehov tillsammans med patienten och den sjuksköterska som avslutade sitt skift. Att se 

patienten hjälpte till att få ett ansikte på den verbala informationen som gavs, vilket även 
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förbättrade minnet av den givna informationen. Genom att lyssna på den sjuksköterska som 

lämnade rapporten, samt att titta och lyssna på patienten, så hjälpte det till att skapa en 

uppfattning om patientens aktuella tillstånd (Chaboyer et al., 2009; Drach-Zahavy et al., 

2014). När sjuksköterskorna träffade patienterna kunde de bättre planera och prioritera deras 

arbete. Detta på grund av den visuella bedömningen sjuksköterskorna gjorde vid mötet med 

patienten, vilket var något som hjälpte till att bedöma vilken patient de behövde besöka först 

(Jeffs et al., 2013). 

Överrapportering vid patientens säng stärkte ansvaret hos sjuksköterskorna för en korrekt 

informationsöverföring, genom att de blev mer fokuserade på vad som skulle göras för 

patienten. Överrapporteringen förbättrade även kommunikationen genom att sjuksköterskorna 

höll sig till relevant information framför patienten. Dock togs inte känslig information upp 

muntligt hos patienten, utan förmedlades istället utanför rummet i enskildhet mellan 

sjuksköterskorna (Chaboyer et al., 2009).   

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Under analysen av de inkluderade artiklarnas resultat framkom i huvudsak tre olika strategier 

för en förbättrad kommunikation. Dessa strategier var personlig överrapportering, 

användandet av standardiserade formulär och överrapportering vid patientens säng. En av 

artiklarna tog upp ytterligare en strategi, vilken var användandet av dubbelkontroll.  

Vid överrapportering är det viktigt att informationen som ges är relevant, utifrån den 

arbetsplats det gäller. Informationen ska även vara kortfattad och uppdaterad. En 

rapporteringsform som ansågs viktig var den personliga överrapporteringen. Där hade 

sjuksköterskorna möjlighet att direkt ställa frågor till den rapporterande sjuksköterskan och 

förtydliga det som behövdes. Det var även lätt att få tillräcklig och förtydligad information 

under överrapporteringens gång. Den andra strategin var användandet av standardiserade 

formulär, vilket innebar checklistor och elektroniska verktyg. Genom att använda en 

checklista vid överrapporteringen kunde den rapporterande sjuksköterskan lättare säkerställa 

att all relevant information förmedlades. När överrapporteringen blev standardiserad kunde 

den bli mer effektiv, tidssparande och säker.  

Det framgick i flera av studierna att en överrapportering vid patientens säng var något som 

förbättrade kommunikationen, dels genom att sjuksköterskorna höll sig till relevant 

information framför patienten, och dels för att patienten själv kunde tillföra relevant 
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information.  Genom att sjuksköterskorna kunde se patienten under överrapporteringens gång 

så kunde de lättare relatera den verbala informationen som gavs, till ett ansikte, vilket 

förbättrade minnet av den givna informationen. 

 

Resultatdiskussion 

För att patienterna ska kunna komma till sjukvården och känna sig trygga krävs det att 

vårdpersonalen kommunicerar på ett sätt som är säkert, det vill säga att patientsäkerheten 

bibehålls (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Öhrn, 2009). Enligt Kirkevold (2000) så anser 

Joyce Travelbee att ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikationen. 

Det framkom i tidigare forskning att överrapportering är en nödvändig och viktig process 

inom sjukvården, men det är även ett kritiskt tillfälle för kommunikation på grund av att 

sjuksköterskorna ofta blir störda under rapporten av till exempel patienter eller besökare 

(Spivey, 2014). 

 

Tidigare forskning visade också att störningsmomenten leder till att information riskerar att 

glömmas bort, vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten (Radtke, 2013). Resultatet i denna 

litteraturöversikt visade på strategier som kan förbättra kommunikationen vid 

överrapportering. Dessa bestod av: personlig överrapportering, användandet av 

standardiserade formulär samt överrapportering vid patientens säng. I denna litteraturöversikts 

resultat beskrev Welsh et al. (2009) och O’Conell et al. (2008) vikten av att informationen 

som gavs vid överrapporteringen var relevant, men den skulle även vara kortfattad och 

uppdaterad. 

På vilket sätt överrapporteringen genomfördes var något som framkom som betydelsefullt. 

Vid personlig överrapportering fanns möjligheten att samtidigt kunna ställa frågor för den 

sjuksköterska som tog emot rapporten (Birmingham et al., 2015; Burton et al., 2010; Welsh et 

al., 2009). Detta borde enligt författarna ha en positiv inverkan på kommunikationen, då 

eventuella oklarheter kan dyka upp hos den mottagande sjuksköterskan. Dessa kan då 

diskuteras direkt vilket i sin tur borde leda till mindre risk för missförstånd.  

  

Det elektroniska verktyget som använts i två av de inkluderade studiernas resultat (Cornell et 

al., 2014; Wentworth et al., 2011) var SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, 

Rekommendation). I studierna framkom att verktyget minskade tiden för rapporteringen, 

vilket ledde till att mer uppdaterad information utbyttes samt att sjuksköterskorna var mer 
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fokuserade på vad de skulle göra (a.a.). Under författarnas VFU-perioder, har upplevelsen 

varit att användandet av SBAR-verktyget på klinikerna varit sporadiskt och inte på samma 

sätt mellan olika kliniker. Detta kan bero på vad en tidigare studie av Clark et al. (2009) 

beskrev, att sjuksköterskorna har en hög arbetsbörda och att personalomsättningen ofta är 

hög. Det leder till att nya projekt inte tas emot med så stor entusiasm. 

Något som kan förbättra detta var något som framkom i en av de inkluderade studiernas 

resultat, vilket var att när ett nytt instrument ska införas krävs det att personalen får utbildning 

och en inblick i vad det innebär innan det ska börja användas (Wentworth et al., 2011). För att  

underlätta detta kan avdelningschefen förklara orsaken till varför en förändring behöver göras. 

Det finns då en större sannolikhet att förändringen accepteras bland sjuksköterskorna (Marx, 

2013). Författarna påstår att de positiva resultaten som kommit fram i studierna av Cornell et 

al. (2014) och Wentworth et al. (2011) skulle kunna användas för att påverka införandet och 

användandet av detta verktyg i samband med överrapportering. Användandet av detta verktyg 

gav intrycket av att det kan vara positivt för kommunikationen och patientsäkerheten, genom 

att det minskar risken för missuppfattningar. 

 

En annan strategi för en förbättrad kommunikation som identifierades i litteraturöversiktens 

resultat var användandet av överrapportering vid patientens säng. Genom denna rapportering 

så ökar patientens medverkan och känsla av delaktighet i sin vård (Chaboyer et al., 2009; 

Drach-Zahavy et al., 2014). Patientens delaktighet och medverkan i sin vård är något som 

tidigare beskrivits i en studie av (Ekman et al., 2011). Patienten är en person och ska inte 

enbart ses för sin sjukdom, utan snarare för sin upplevelse av sjukdomen, sin styrka och sina 

framtids planer. Personcentrerad vård bidrar till att öka samarbetet mellan vårdgivare och 

patient, ger bättre hälsoresultat och ökar tillfredsställelsen hos patienten (a.a.). Den 

personcentrerade vården och patientens delaktighet var tyvärr något som författarna upplevde 

fattades på flera VFU- platser. I diskussioner mellan författarna framkommer att känslan av 

tidsbrist hos personalen är det som gör att lite hänsyn tas till patienternas delaktighet. Om 

vården ska fortsätta vara av god kvalitet och patienterna ska kunna känna sig trygga med 

vården, krävs det att vårdpersonalen lyssnar på patienterna och gör dem delaktiga. Detta är 

även en organisatorisk fråga, då mer tid behöver avsättas för vårdpersonalen att kunna utöva 

vården personcentrerat. 
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Vid överrapportering hos patienten får sjuksköterskorna en möjlighet att koppla ihop den 

verbala informationen med ett ansikte, vilket kan göra att de lättare minns informationen 

relaterat till patienten, enligt studieresultat av Drach-Zahavy et al., (2014).  

Genom att rapporten genomförs hos patienten så förbättras kommunikationen på grund av att 

sjuksköterskorna måste hålla sig till relevant information framför patienten. Sjuksköterskorna 

blir mer fokuserade på vad som ska göras med patienten, och får därmed mer ansvar för en 

korrekt informationsöverföring (Chaboyer et al., 2009). 

 

Gjorda sökningar på internet visade att överrapportering vid patientens säng förekommer i 

Sverige på till exempel Akademiska sjukhuset i Uppsala och Södersjukhuset i Stockholm. Vid 

telefonkontakt med Falu lasarett framkom att denna typ av rapportering används på vissa 

avdelningar även där. Detta var något som förvånade författarna då de inte varit med om eller 

hört talas om överrapportering vid patientens säng tidigare.  

Under artikelsökningarna hittades inga studier gjorda i Sverige. Trots detta och att studierna 

är gjorda i andra länder menar författarna, utifrån studiernas resultat, att detta 

rapporteringssätt borde kunna införas på fler sjukhus/kliniker. 

Något som måste tas hänsyn till med denna typ av överrapportering är en svaghet som tidigare 

framställts i en studie av Chaboyer et al. (2009) att känslig information angående patienten 

inte ska diskuteras inne hos patienten. Detta är dels för patientens skull men även för 

eventuella anhöriga eller andra patienters skull. Vad känslig information innebär är inte något 

som framgår i artikeln, men det skulle kunna röra sig om till exempel information rörande 

positiva provsvar eller röntgensvar med anmärkningar som är negativa för patienten, och som 

inte har hunnit förmedlas av läkare. Den delen av överrapporteringen måste då ske enskilt 

mellan sjuksköterskorna inne på sjuksköterskeexpeditionen, vilket ger ett moment extra i 

arbetet.  

Ytterligare en strategi som framkom i litteraturöversiktens resultat i en studie av Drach-

Zahavy et al. (2014) var användandet av dubbelkontroll, vilket innebar att sjuksköterskorna 

sökte efter glapp mellan den verbala informationen som gavs under överrapporteringen, och 

den visuella information som erhölls under mötet med patienten. Författarna anar att denna 

typ av strategi är ett bra sätt för den sjuksköterska som börjar sitt skift att kontrollera om 

informationen som förmedlats är tillförlitlig. Detta anar författarna kan bero på att risken kan 

finnas att den rapporterande sjuksköterskan upplever patientens mående på ett annat sätt än 

den sjuksköterska som börjar sitt skift, vilket i sin tur bland annat kan bero på vilka frågor 

som ställts till patienten.  
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Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka vilka strategier som kan förbättra 

kommunikationen vid överrapportering mellan sjuksköterskor inom den somatiska 

slutenvården. Genom att omvårdnad är huvudämne har vi valt att använda databaserna Cinahl, 

Pubmed, och Web of science. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är PubMed en bred 

databas som täcker bland annat omvårdnad och medicin. Cinahl är en databas som täcker 

bland annat omvårdnad men är specialiserad på omvårdnadsforskning (a.a.). Web of science 

är en citeringsdatabas med artikelreferenser som innehåller tre olika databaser, varav en är 

med medicinska tidskriftsartiklar (Backman, 2008). 

 

I arbetet inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar samt en artikel med mixad 

design. De olika metoderna valdes för att som Friberg (2012) beskriver, ge en bred 

vetenskaplig grund utifrån olika forskningsperspektiv och resultat. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) så ökar den kvalitativa forskningen förståelsen för det valda fenomenet, 

och utformar en vägledning hur det studerade fenomenet kan hanteras i senare vårdarbeten. 

Kvantitativ forskning strävar efter att ordna och klassificera, se samband, förutsäga och 

förklara. Mixade metoder används för att få olika typer av information om ett fenomen. Det 

specifika fenomenet kan då belysas ur olika synvinklar (a.a.). 

Översättningen av vissa ord har gjorts på egen hand med hjälp av elektroniska hjälpmedel, 

tillgängliga via internet. Då engelska inte är författarnas modersmål finns dock en risk att 

missförstånd har uppkommit vilket kan ses som en svaghet. 

Begreppet överrapportering var ett ord som var problematiskt vid översättning till engelska, 

och har resulterat i två ord, handoff och handover. Författarna bestämde sig för att använda 

båda orden för att inte missa någon studie av relevans. En styrka är att Högskolan Dalarnas 

bibliotekarie har hjälpt författarna att få fram relevanta sökord vilka har lett fram till relevanta 

artiklar.  

För att få ett uppdaterat och aktuellt resultat valdes att inte inkludera artiklar som var äldre än 

tio år. Vetenskapligt material är en färskvara vilket gör att en avgränsning i tid är nödvändig 

(Friberg, 2012). Under litteratursökningen gjordes en noggrann ansträngning att kombinera 

alla tänkbara sökord för att minska risken att relevanta artiklar missades. Vid flertalet av 

sökningarna framträdde dubbelexemplar av valda artiklar från tidigare sökningar vilket ses 

som en styrka då det visar på att sökorden varit precisa och väl anpassade för arbetets syfte      

(Backman, 2008). Genom att urvalet av litteratur och författarnas tillvägagångssätt beskrivits 

väl så styrks även litteraturöversiktens reliabilitet. 



17 
 

Något som kan ha begränsat utbudet av artiklar är att vissa sökningar har gjorts med 

begränsningen ”fulltext” vilket innebär att de ska vara fritt tillgängliga. Att begränsa 

sökningarna till endast artiklar med fri fulltext kan ses som en svaghet, då man kan gå miste 

om värdefulla artiklar. Vid sökningen dök det upp vissa artiklar där möjlighet till fulltext 

krävde betalning, och efter en överenskommelse mellan författarna bestämdes att betala för de 

artiklar som kunde vara av relevans för syftet. Detta gjordes för att inte påverka 

tillförlitligheten på arbetet då all tillgänglig information inte skulle ha kommit med. 

 

Många av de lästa artiklarna har endast studerat vilka brister som finns inom kommunikation, 

medan förslag på förbättring var sparsamt utforskade, vilket författarna ansåg vara en 

kunskapslucka. Detta gav författarna en uppmuntring och forskningsintresset höjdes, dock 

fanns en nackdel med detta vilket var att sökningarna var mycket tidskrävande. Då författarna 

endast haft en begränsad tid till denna litteraturöversikt fanns ingen möjlighet att lägga 

ytterligare tid på litteratursökning. 

 

För att stärka trovärdigheten i denna studie har arbetet kontinuerligt granskats och 

kontrolleras av handledare vid seminarier. Författarna menar även att enbart trovärdiga 

referenser har använts i arbetet samt att de använts på ett källkritiskt sätt. Genom att även 

utesluta artikeln som fick låg kvalitet efter kvalitetsgranskningen och endast basera studiens 

resultat på artiklar med medel och hög kvalitet stärks studiens validitet. 

 

De inkluderade artiklarna var från olika delar av världen så som Asien, Australien, Europa 

och USA, för att få en övergripande bild av vilka strategier som finns gällande förbättring av 

kommunikationen. Resultaten av artiklarna visade på samma resultat oavsett vilket land eller 

världsdel de var gjorda i. Författarna kan anta att sjukvården i dessa länder är relativ lik vår 

svenska sjukvård, förutom möjligen den asiatiska sjukvården. Detta är något som kan styrka 

generaliserbarheten och överförbarheten av resultatet till vår svenska sjukvård. 
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SLUTSATSER 

För att få en förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor vid överrapportering så kan 

olika strategier användas. De strategier som framkom i denna litteraturöversikt var personlig 

överrapportering, användandet av standardiserade formulär och överrapportering vid 

patientens säng. Samtliga strategier visade på en förbättrad kommunikation vid införandet av 

dessa. Användandet av checklistor och elektroniska verktyg visade även att rapporten blir mer 

effektiv, säker och tidssparande. Då sjuksköterskorna ofta har en hög arbetsbelastning så 

krävs det att överrapporteringarna är strukturerade för att inte tappa bort viktig information. I 

arbetet med denna litteraturöversikt har författarna sett att mycket av den litteratur som 

kommit fram genom sökningarna, endast har berört brister i kommunikationen mellan 

sjuksköterskor, men inga åtgärder för att förbättra dem. Därför menar författarna att det 

behövs mer forskning inom detta område för att fortsättningsvis kunna säkerställa en god 

kommunikation. Det är viktigt att sjuksköterskor inom slutenvården blir uppmärksammade på 

olika strategier som kan förbättra kommunikationen vid överrapportering, för att bibehålla en 

trygg och säker vård för patienterna. Genom dessa strategier så kan även en god 

informationsöverföring säkras. 

 

 

Etiska aspekter 

Den etiska delen är viktig att diskutera och överväga genom att sjuksköterskorna undanhåller 

information. Enligt Öresland och Lützén (2009) så styrs vårdens etik av värderingar och 

principer vilka syftar till att upprätthålla patientens integritet och värdighet. Många gånger 

finns dock inga godtagbara argument för vad som är moraliskt rätt eller fel (a.a.). En 

ytterligare svaghet med överrapportering vid patientens säng är att det inte finns någon garanti 

att alla patienter kan eller vill deltaga. Patienter som hör dåligt, är förvirrade eller känner sig 

obekväma, ska inte utsättas för denna typ av rapport (Chaboyer et al. 2009). I den 

personcentrerade vården är patientens delaktighet och medverkan de centrala delarna. 

Delaktighet måste ske på patientens villkor, om hen inte vill eller kan så måste vårdare träda 

in i patientens ställe (Ekman et al., 2011). I Patientlagen (SFS 2014:821) går det att läsa att 

patienten har rätt att få information om sitt hälsotillstånd, även om informationen inte kan 

lämnas till patienten. Informationen ska då i stället så långt det vara möjligt lämnas till en 

närstående till honom eller henne (a.a.). 
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Kliniska betydelsen för samhället 

Resultaten som kommit fram i denna litteraturöversikt borde kunna gå att överföra till 

sjukhusen runt om i Dalarna, för att uppmärksamma vad som kan göras för att förbättra 

kommunikationen. Denna litteraturöversikts resultat visar på tre olika strategier till 

förbättring, vilka förmodligen behöver anpassas utefter vart de kommer att användas. 

Olika kliniker har olika behov och möjligheter, därför är det viktigt att strategierna anpassas 

efter det. Risken kan annars finnas att strategierna inte används på grund av att 

sjuksköterskorna inte ser någon nytta med dessa.  

Genom att förbättra kommunikationen vid överrapportering kan onödiga skador hos patienten 

undvikas. Skadorna som trots allt uppstår kostar sjukhusen stora summor pengar varje år. 

Därmed borde det ligga i sjukhusens intresse att arbeta intensivt för en förbättring. Vid mindre 

andel vårdskador borde även vårdtiderna förkortas, vilket i sin tur leder till att sjukhusen 

sparar pengar, som i sin tur även samhället tjänar på. Förkortade vårdtider kan även innebära 

en snabbare tillgång till vården för människor ute i samhället då fler platser frigörs tidigare. 
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who routinely 

participate in handsoff 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

och 

observationer  

n=21 

Sjuksköterskor 

Viktigt att ge möjlighet 

och tid till frågor under 

överrapporteringens 

gång 

Medel  

 

Web of science 

1 

Burton, Kashiwagi, Kirkland, 

Manning & Varkey  

 

2010 

USA 

Gaining efficiency 

and satisfaction in 

the handoff process 

To identify deficiencies 

and to evaluate the 

effectiveness of a 

restructured handoff 

process 

Kvalitativ 

 

Enkäter 

n=11 

Sjuksköterskor 

Bestämda tider för 

överrapportering och 

användande av 

elektronisk rapport 

förbättrade 

kommunikationen  

Medel PubMed 4 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad Sökning 

Chaboyer, McMurray & 

Wallis  

 

 

2009  

Australien 

 

Bedside nursing 

handover: A case 

study 

To understand the 

structures, processes and 

perceived outcomes of 

bedside nursing 

handover as a beginning 

step to facilitate its 

implementation  

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

och 

observationer 

n=34 

Sjuksköterskor  

Sjuksköterskor 

uppfattade 

patientrapportering vid 

sängen som positivt för 

att det förbättrade 

noggrannheten i 

rapporteringen 

Medel CINAHL 1 

Cornell, Gervis, Yates & 

Vardaman 

 

2014 

USA 

Impact of SBAR on 

nurse shift reports 

and staff rounding 

To measure SBAR’s use 

during shift reports 

Kvalitativ 

 

Observa-

tioner 

n=51 

Överrapporter-

ingar 

Tiden för 

överrapportering 

minskade och en större 

mängd information 

utbyttes  

Hög CINAHL 6 

James, Quirke, & McBride-

Henry 

 

2013 

Australien 

 

 

Staff perception of 

patient discharge 

from ICU to ward-

based care 

 

To examine the 

perceptions and 

experiences of nurses 

involved in the 

ICU to ward discharge 

process 

 

Kvalitativ 

  

Enkät  

n=92 

Sjuksköterskor 

 

Informationen vid 

överrapporteringen ska 

vara kort och koncis 

Medel  PubMed 1 

Jeffs, Acott, Simpson, 

Campbell, Irwin, Lo, 

Beswick & Cardoso 

 

 

The value of 

bedside shift 

reporting; 

Enhancing nurse 

surveillance 

To explore nurses’ 

experiences  and 

perceptions associated 

with implentation of 

bedside nurse-to- nurse 

Kvalitativ  

 

Intervjuer 

 

n= 43  

Sjuksköterskor 

Sjuksköterskor får 

möjlighet att 

kontrollera information 

och upptäcka fel eller 

brister  

Hög PubMed 4 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad Sökning 

2013 

Canada 

 

accountability, and 

patient safety 

shift handover reporting 

Klim, Kelly, Kerr, Wood& 

McCann 

 

 

2013 

Australien 

 

Developing a 

framework for 

nursing handover in 

the emergency 

department: an 

individualized and 

systematic 

approach 

To explore emergency 

department(ED) nurses’ 

perceptions of current 

practices and essential 

components of effective 

change of shift nursing 

handover 

Mixad 

 

Enkät och 

intervjuer 

 

n=104  

Överrapporter-

ingar 

Det finns fem 

kategorier som 

beskriver en effektiv 

överrapportering 

Hög CINAHL 7 

 

 

McFetridge, Gillespie, 

Goode& Melby 

 

 

2007 

Irland 

 

 

An exploration of 

the handover 

process of critically 

ill patients between 

nursing staff from 

the emergency 

department and the 

intensive care unit 

 

 

To explore the process 

of patient handover 

between ED and ICU 

nurses when 

transferring a patient 

from ED to the ICU 

 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

 

 

n=12 

Sjuksköterskor 

 

 

Informationen vid 

överrapporteringen 

måste vara prioriterad, 

klar, koncis och i 

kronologisk ordning 

 

 

Medel 

 

 

CINAHL 7 

O’Connell, Macdonald, & 

Kelly 

 

Nursing handover: 

It’s time for a 

change 

To examine nurse’s 

perceptions of handover 

and to determine the 

Mixad 

 

Enkät  

n=176 

Sjuksköterskor 

 

Olika förslag på en 

förbättrad 

överrapportering 

Medel  CHINAL 2 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad Sökning 

2008 

Australien 

strength and limitations 

of the handover process.  

Randell, Wilson, & 

Woodward 

 

 

2011 

England 

The importance of 

the verbal shift 

handover report: A 

multi-site case 

study 

To describe current 

practices for the conduct 

of shift handovers and to 

use this as a basic for 

considering the role that 

technology could play in 

supporting handover 

Kvalitativ 

 

Observa-

tioner 

Intervjuer  

n=33 

Överrapporter-

ingar 

Var viktigt att ställa 

frågor vid 

rapporteringen 

Medel  PubMed 2 

Street, Eustace, Livingstone, 

Craike, Kent & Patterson  

 

 

2010 

Australien 

 

Communication at 

the bedside to 

enhance patient 

care: A survey of 

nurses’ experience 

and perspective of 

handover 

To identify strengths 

and limitations in 

current practices of 

handover at the change 

of shift by nursing staff 

and implement a new 

bedside process to 

improve patient safety 

Kvalitativ 

 

Enkät 

Observa-

tioner 

n= 259 

Sjuksköterskor 

Sängrapport tillåter 

deltagande av 

patienterna. Detta kan 

förbättra effektiviteten 

av överrapporteringen 

och förbättra 

patientsäkerheten 

Hög CINAHL 7 

Welsh, Flanagan & Ebright.  

 

2010  

USA 

 

Barriers and 

facilitators to 

nursing handoffs: 

Recommendation 

for redesign 

To identify specific 

factors limiting and 

facilitating of nursing 

handoffs  

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

n=20 

Sjuksköterskor 

Sex svårigheter och 

fyra förbättringar för 

en effektiv 

överrapportering 

Medel PubMed 4 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad Sökning 

Wentworth, 

Diggins, Bartel, Johnson, 

Hale, & Gaines  

 

 

2011 

USA 

SBAR: Electronic 

handoff tool for 

noncomplicated 

procedural patients 

To introduce a 

communication handoff 

tool that was succinct, 

comprehensive, and in a 

format immediately 

useable and relevant to 

the routine patient 

population 

Kvalitativ 

 

Enkät  

 

n=138 

Sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna 

uppgav att det 

elektroniska SBAR 

verktyget var 

tillförlitligt och 

patientsäkert 

Medel 

 

PubMed 1 
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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                                                                      

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 
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 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?   

Summa    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 


