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Introduktion: Patienter har rätt till en trygg och säker vård. Forskning visar att 

överrapportering är ett riskområde relaterat till patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. 

Intensivvårdspersonal vidareförmedlar patientinformation till andra personer i teamet. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva forskning med fokus på överrapportering mellan 

personal som arbetar på intensivvårdsavdelningar. Metod: Studien är en integrativ 

litteraturstudie som baseras på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ eller 

mixad ansats Resultat: Litteraturstudiens resultat presenteras utifrån tre olika teman: 

överrapporterings tillfällen, metoder/ verktyg som används vid överrapportering och hinder 

och avbrott vid överrapportering. Överrapportering sker på olika sätt. Överrapportering kan 

vara temporär eller permanent och den kan ske på olika platser på intensivvårdsavdelningen. 

Intensivvårdspersonal använder metoder för strukturerad överrapportering men 

överrapportering utan struktur förekommer också. Hinder och avbrott vid överrapportering 

orsakas av kommunikationsbrister, personal, apparatur eller är patientrelaterade. Konklusion: 

Överrapporteringssituationer sker på olika sätt på intensivvårdsavdelningen. Strukturerade 

kommunikationsmetoder/ verktyg används vid överrapportering, och är ett stöd för personalen 

i deras arbete. Ostrukturerad överrapportering förekommer också med bristfällig 

kommunikation. Under överrapportering så ställer mottagaren till informationen sällan frågor, 

samtidigt kan viktig information saknas efter överrapportering. Kommunikationsstörningar 

och hinder vid överrapportering finns, vårdpersonalen är en orsak till avbrott. 
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Introduction: Patients has the right to have a safe and secure health care. At the same time, 

handover is a risk area related to patient safety. The intensive care unit (ICU) staffs ensure 

that other staff members in the team are conveyed patient information. Aim: The aim of the 

literature study was to describe research that focus on handoff between personal who works in 

the intensive care units. Method: The study is an integrative literature review based on 10 

articles with qualitative, quantitive or mixed approach. Result: The result of the literature 

review is presented by three different themes: handoff occasion, methods/ tools used during 

handoff and interfering’s and interruptions during handoff. Handover happens in different 

ways. The handoff can either be temporary or permanent and the place for handoff can be 

different at the ICU. Structured methods for giving handoff are used by the ICU staff but 

handoff that lack structure also exists. Interrupted and interfered handoff communication is 

caused by communication inadequacy, staff, equipment or the patient. Conclusion: Handoff 

in the ICU happens in different ways. The staff use structured communication methods/ tools 

during handoff, it works as a help for the staff. Handoff that lack structure is also seen, with 

deficient communication. The receiver of information rarely asks questions during handoff, 

even though important information can lack after handoff. Interrupted and interfered 

communication exists during handover and the ICU staffs are a cause for disruptions. 
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1. INTRODUKTION 
  

1.1. Patientsäkerhet 
Den svenska hälso- och sjukvården ska främja och bedriva en säker vård för att ingen patient 

ska komma till skada (SFS 2010:659). Trots det drabbas cirka 10% av patienterna som får 

sjukhusvård av en vårdskada (Hallberg 2012). En vårdskada innebär ett fysiskt och/ eller 

psykiskt lidande och skada för patienter och i värsta fall kan patienterna avlida. För att uppnå 

patientsäker vård ska vårdpersonal vidta rätt åtgärder i rätt tid utifrån patientens individuella 

behov (Socialstyrelsen 2017). I kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor står 

det att intensivvårdssjuksköterskan ska identifiera risker och skapa trygghet i patientens vård. 

Vidare står det att intensivvårdssjuksköterskan ska rapportera och dokumentera patientens 

vård så att patientsäkerheten bevaras (Riksföreningen för anestesi och intensivvård och 

Svensk sjuksköterskeförening [Aniva & SSF] 2012). 

 

1.2. Intensivvård och teamarbete 
Arbetet på en intensivvårdsavdelning präglas ofta av ett högt tempo och ställer krav på 

intensivvårdssjuksköterskan att kunna arbeta mångsidigt och ha en förmåga att prioritera. På 

en intensivvårdsavdelning vårdas de svårast sjuka och skadade patienterna som riskerar att 

drabbas, eller redan drabbats av akut svikt i vitala organ funktioner som respiration, 

cirkulation, metabolism och elimination vilket innebär att behandlingen är resurskrävande och 

komplicerad (Gulbrandsen & Stubberud 2009). En viktig målsättning med intensivvård 

handlar om patientens överlevnad men också om patientens möjlighet att erhålla en 

acceptabel livskvalitet efter vårdtiden. Etiska frågor inom intensivvården grundas i de etiska 

principerna: “autonomi, göra gott, inte skada och rättvisa” (Lundberg 2016). Att personalen är 

kompetent och ger patienter god omvårdnad och medicinsk behandling är motiverat för att 

minska patienternas vårdtid. För att ge patienter en god intensivvård krävs att personal med 

olika specialiteter har ett välfungerande teamarbete (Larsson & Rubertsson 2016). 

     

Teamarbete är en dynamisk process som involverar två eller fler sjukvårdspersonal med 

komplementerande bakgrund och kompetenser. Sjukvårdspersonalen i teamet arbetar 

tillsammans, de är beroende av varandra och har samma mål för behandlingen och vården av 

patienten (Xyrichis & Ream 2008).  

 

Crew Resource Management (CRM) innebär att teammedlemmar arbetar efter en gemensam 

tankemodell för att effektivt nå fram till önskat mål för patienten (Homa & Rystedt 2012). 

CRM syftar till att skapa säkrare verksamheter och handlar om att teammedlemmar på ett 

kompetent sätt ska kunna hantera krävande situationer genom att ha de rätta färdigheterna där 

kommunikation är en viktig del. För att kommunikationen ska vara effektiv ska teamet ha en 

öppen kommunikation och det ska finnas möjlighet för samtliga i teamet att ställa frågor. 

Kommunikationen ska ske på ett effektivt sätt. Arbetsklimatet förbättras på så vis och risk för 

misstag minskas (Haddleton 2019). 

 

1.3.  Kommunikation och överrapportering 

Kommunikation innebär att dela och informera tankar och avsikter människor sinsemellan 

(Nilsson & Waldemarson 2007). Intensivvårdssjuksköterskan ska i sitt främjande och 

förebyggande hälsoarbete kunna använda olika kommunikationsmetoder (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening [Aniva & SSF] 2012). 
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Det förekommer brister vid informationsöverföring inom vårdverksamheter som ofta handlar 

om bristande kommunikation och dokumentation. Överrapportering mellan skift eller 

vårdenheter har visat sig vara ett område med risk för avvikelser (Inspektionen för Vård och 

Omsorg [IVO] 2014). Kommunikation och kommunikationsöverföring omnämns som ett 

riskområde enligt Socialstyrelsen (2019). Kommunikation vid överrapportering handlar om 

att föra vidare patientspecifik information. Informationen vidareförmedlas mellan vårdgivare, 

från ett vårdteam till ett annat eller till patienter och anhöriga. Syftet är att tillgodose att 

patienten får en fortsatt trygg och säker vård. Information handlar om patientens tillstånd och 

behandling. Överrapporteringar sker på vårdavdelningar exempelvis när patienter skrivs in, 

skrivs ut, transporteras eller när sjuksköterskor överrapporterar vid skiftbyten (World Health 

Organization [WHO] 2007). Flera studier har undersökt överrapportering mellan 

intensivvårdsavdelningar och andra avdelningar (Hochman et al. 2017; Lane-Fall et al. 2014; 

Caruso et al. 2017). 

 

Överrapportering av patientinformation kan ske på varierande sätt och den är ofta 

ostrukturerad. Forskning gjord på intensivvårdsavdelning visar att strukturerade rutiner för 

överrapportering förbättrar patientsäkerheten och vårdkvaliteten (Iedema et al. 2009). 

Strukturerad kommunikation (Hallberg 2012) ökar möjligheterna till att viktig information 

uppfattas korrekt (Lindh & Sahlqvist 2012). 

 

Situation- Bakgrund- Aktuellt- Rekommendation (SBAR) är en metod för kommunikation 

och används allt mer inom svensk hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2017). Det är en metod 

som fokuserar på hur information kommuniceras och överförs på ett säkert och strukturerat 

sätt. Risk för missuppfattning reduceras med SBAR och strukturen förenklar för användaren 

att minnas viktig information som bör förmedlas (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 

2018). 

 

2. Problemformulering 
Överrapportering har visat sig vara ett riskområde för att vårdskador kan uppstå. Ett väl 

fungerande teamarbete bidrar till att uppnå gemensamma mål för patienten och en god och 

säker kommunikation eftersträvas. Överrapportering sker flera gånger dagligen på 

intensivvårdsavdelningar när patientinformation överförs inom teamet. Det finns ett flertal 

studier som beskriver överrapportering mellan intensivvårdsavdelningar och andra 

avdelningar.  Därför vore det intressant att studera forskning som beskriver (eller undersökt) 

överrapportering mellan personal enbart på intensivvårdsavdelningen. 

 

3. SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva forskning som genomförts med fokus på 

överrapportering mellan personal som arbetar på intensivvårdsavdelningar.  

 

4. METOD 
Studien är en integrativ litteraturstudie som genomförs på systematiskt sätt utifrån riktlinjer 

för litteraturstudier: ”Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok” (Statens 

beredning för undervisning [SBU] 2017).  
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Artiklar med olika metoder ingår i den integrativa litteraturstudien och gör det möjligt att 

kombinera olika undersökningsmetoder (Whittemore & Knafl 2005). Analysmetod med 

kvantitativ ansats beskriver och förklarar medan analysmetod för kvalitativ ansats handlar om 

förståelse och tolkning av det insamlade materialet. Mixad ansats med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats belyser fenomen från olika synvinklar vilket ger information av flera olika 

slag (Forsberg & Wengström 2013).  

 

Arbetsprocessen i examensarbetet har genomförts i fem olika steg. Det första steget innefattar 

att identifiera och formulera ett tydligt problem och ett syfte med studien (Whittemore & 

Knafl 2005). 

  

4.1. Litteratursökning och val av litteratur 
Det andra steget i arbetsprocessen är litteratursökningen.  

Inklusions- och exklusionskriterier, sökstrategier, sökord och databaser liksom avgränsande 

publiceringsår som sökningarna omfattar presenteras (Whittemore & Knafl 2005; Forsberg & 

Wengström 2013). 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna var originalartiklar, peer-reviewed, skrivna på engelskt 

språk och publicerade mellan september månad år 2014 och september månad år 2019 för att 

finna aktuell och nyskriven forskning. Exklusionskriterier var review artiklar och artiklar med 

neonatal intensivvård som vårdkontext.  

 

Litteratursökningar gjordes för att finna lämpliga forskningsartiklar utifrån syftet med 

examensarbetet. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed som båda täcker 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2013). 

I Cinahl användes “headings” med sökorden: “intensive care units”, “critical care nursing” 

och “handoff(patient safety”). 

I Pubmed användes MeSH-termen för “intensive care unit” och sökordet “handover”. De har 

kombinerats med hjälp av booleska operatorerna AND och OR (Forsberg & Wengström 

2013). 

 

Urvalet av artiklar skedde i olika steg (se bilaga 1 och 2). 

I Cinahl: lästes titlarna på 100 stycken artiklar (urval 1). Av dessa 100 artiklar togs 53 artiklar 

ut och dessa artiklars abstract lästes (urval 2). Vid genomgång av abstract valdes 24 artiklar 

att läsas i sin helhet (urval 3). Av de 24 artiklarna valdes 10 artiklar ut för att genomgå 

kvalitetsgranskning. 

 

I Pubmed: lästes titlarna på 45 stycken artiklar (urval 1). Av dessa 45 artiklar var 5 artiklar 

redan funna i Cinahl och var lästa i sin helhet i urval 3. Dessa 5 artiklar redovisas därför inte 

vidare i urval 2 och 3 från Pubmed. Från Pubmed så lästes 14 abstract (urval 2). Av dessa 14 

artiklar valdes 8 stycken artiklar att läsas i sin helhet (urval 3). Ingen av dessa artiklar gick 

vidare till kvalitetsgranskning då de inte svarade på syftet. 

 

4.2. Granskning av artiklar 
Det tredje steget i arbetsprocessen innebär att evaluera datan. Att kvalitetsgranska, bedöma 

och utvärdera de vetenskapliga artiklarnas teori, metod samt datainnehåll. Kvaliteten kan 

antingen bedömas vara hög eller låg utifrån en tvågradig skala (Whittemore & Knafl 2005) 

eller en tregradig skala (SBU 2017; Forsberg & Wengström 2013). 
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Antalet artiklar som hämtats från databaserna Cinahl och Pubmed och som gick vidare till 

kvalitetsgranskning var totalt 10 stycken. Två artiklar var kvalitativa, fem stycken var 

kvantitativa och tre stycken hade mixad metod med kvalitativ och kvantitativ metod. 

 

Kvalitetsgranskning av sökta artiklar gjordes enligt SBUs granskningsmallar. 

Granskningsmallarna var: ”mall för kvalitativ forskningsmetodik” och ”mall för 

observationsstudier”. Granskningen av de 10 artiklarnas kvalitet genomfördes utifrån en 

tregradig skala (SBU 2017). Samtliga artiklar bedömdes ha medelhög kvalitet. 

 

4.3. Analys 
Det fjärde steget i arbetsprocessen handlar om att använda en systematisk analysmetod 

(Whittemore & Knafl 2005). Faserna som beskrivs är: “data reduction, data display, data 

comparison, conclusion drawing and verification”. 

 

Första fasen i dataanalysen: ”data reduction” innebär att datan subgrupperas, extraheras och 

kodas. I denna fas lästes artiklarnas resultatdel och textavsnitt som svarade på studiens syfte 

kodades genom att färgmarkeras. Andra fasen i dataanalysen är ”data display” där extraherad 

data redovisas i matriser, grafer eller tabeller för vidare tolkning. En artikelmatris skapades i 

denna fas där de 10 artiklarna presenteras. Artiklarnas författare, år, land, syfte, metod, 

resultat och kvalitet redovisas i artikelmatris (bilaga 3). 

 

Tredje fasen i dataanalysen är ”data comparison”. Datan undersöks med hjälp av kreativitet 

och kritisk analys för att hitta mönster, teman och likheter. I denna fas studerades datan i 

artiklarnas resultat utifrån likheter och skillnader, varav tre teman formulerades.  

 

Fjärde och sista fasen i dataanalysen är ”conclusion drawing and verification”, i vilken 

mönster, likheter och begrepp associeras då på en högre nivå. Slutsatser görs kring teman, 

mönster och likheter med verifiering till primärkällor. Slutligen görs en syntes genom 

summering av ämnet/ fenomenet enligt Whittemore & Knafl (2005). I denna fas skrevs en 

syntes utifrån data från de 10 olika artiklarna resultatavsnitt och som bearbetats enligt tidigare 

faser i dataanalysen. Syntesen presenteras via de tre teman i litteraturstudiens resultatdel. 

 

4.4. Forskningsetiska överväganden 
Samtliga artiklar som ingår i resultatet i examensarbetet har genomgått etisk prövning. Alla 

resultat presenteras, både de som stöder och de som motsätter författarens egna 

åsikter/hypoteser (Forsberg & Wengström 2013). 

 

5. RESULTAT  
Det femte steget i arbetsprocessen är presentation av syntesen genom att resultat och slutsatser 

som framkommit redovisas (Whittemore & Knafl 2005).  

Resultatet presenteras utifrån tre teman som beskriver den forskning som genomförts med 

fokus på överrapportering mellan personal som arbetar på intensivvårdsavdelning: 

- Överrapporterings tillfällen 

- Metoder/ verktyg som används vid överrapportering 

- Hinder och avbrott vid överrapportering 

5.1. Överrapporterings tillfällen 
Temat presenterar var, när och hur överrapportering sker på intensivvårdsavdelningen. 
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Flera artiklar som ingår i resultatet belyser detta tema (Abraham et al. 2016; Braaf et al. 2015; 

Hoskote et al. 2017; Livorsi et al. 2016; Spooner et al. 2015; Spooner et al. 2016; Spooner et 

al. 2018b; Spooner et al. 2019; Wessman et al. 2017). 

     

I flera studier beskrivs att överrapportering kan ske på fler platser än en på 

intensivvårdsavdelningen (Hoskote et al. 2017; Spooner et al. 2018b; Spooner et al. 2019). 

Under ronder kan överrapportering ske när intensivvårds team går till olika patient salar och 

då kan överlämnandet ske utanför salen eller i patientsalen. Överrapportering kan också ske 

på teamets arbetsrum eller på sjuksköterskeexpeditionen. Platsen som föredrogs av 

intensivvårds team i studien var att gå från rum till rum men att stanna utanför patientsalen 

och rapportera över (Hoskote et al. 2017). ”Bedside” överrapportering förekommer ofta 

mellan sjuksköterskor (Braaf et al. 2015; Spooner et al. 2018b; Spooner et al. 2019) men 

överrapportering sker även på sjuksköterskeexpeditionen (Spooner et al. 2016; Spooner et al. 

2018b; Spooner et al. 2019).  

     

Överrapporteringar sker mellan skift (Abraham et al. 2016; Braaf et al. 2015; Livorsi et al. 

2016; Spooner et al. 2015; Spooner et al. 2016; Spooner et al. 2018b) liksom vid teamronder 

under både förmiddags- och eftermiddagsrond (Wessman et al. 2017). Information kunde 

förmedlas genom att skriva på glasdörren till patient salen (”The glass door”), vilket var ett 

lättillgängligt och överskådligt kommunikationssätt för intensivvårdspersonal att använda vid 

rond. Den aktuella planeringen liksom planeringen som varit under det tidigare skiftet blev 

även lättillgänglig för konsulter och personal utanför intensivvårdsavdelningen att se 

(Wessman et al. 2017). 

     

Både temporär och permanent överrapportering sker på intensivvårdsavdelningen. Temporär 

överrapportering mellan sjuksköterskor sker frekvent då patientansvarig sjuksköterska 

tillfälligt lämnar över patienten till en annan sjuksköterska. Patienterna på 

intensivvårdsavdelningen behöver ständig övervakning av en sköterska ”bedside”. Det händer 

också att ingen överrapportering sker då sjuksköterskan lämnar patienten temporärt i kontrast 

till permanent överrapportering vid skiftbyten. Då förs mer diskussion mellan 

sjuksköterskorna och överrapportering berör vanligtvis högst två patienter (Braaf et al. 2015). 

 

Intensivvårdssjuksköterskans arbetsprocess vid överrapportering och skiftbyte består av tre 

olika faser: före överrapportering, under överrapportering samt efter överrapportering 

(Abraham et al. 2016). Läkare ansåg att när sjuksköterskor deltog vid läkarnas teamronder så 

förbättrades kommunikationen dem sinsemellan (Livorsi et al. 2016). 

 

5.2. Metoder/ verktyg som används vid överrapportering 
Temat presenterar tekniker och metoder som verktyg för överrapportering på 

intensivvårdsavdelning. Flera artiklar som ingår i resultatet belyser detta på olika sätt 

(Abraham et al. 2016; Braaf et al. 2015; Hoskote et al. 2017; Livorsi et al. 2016; Spooner et 

al. 2016; Spooner et al. 2018a; Spooner et al. 2018b; Wessman et al. 2017). 

 

Det finns skillnader i kommunikationsstruktur mellan sjuksköterskor som antingen förmedlar 

(presenterar information) eller mottar (accepterar information) vid överrapportering (Abraham 

et al. 2015). Sjuksköterskor menar att en viktig del vid överrapportering handlar om det egna 

ansvaret: att föra anteckningar och veta vilka frågor man ska ställa för att undvika att missa 

viktig information (Livorsi et al. 2016). Flertalet (90%) av teammedlemmarna, bestående av 

olika yrkeskategorier, som svarade på en enkät, upplevde att de kan ställa frågor till det 
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utgående teamet vid överrapportering under rond (Hoskote et al. 2017). I flera studier 

framkom att det är möjligt och har betydelse att kunna ställa frågor vid behov vid 

överrapportering (Braaf et al. 2015; Hoskote et al. 2017; Livorsi et al. 2016; Spooner et al. 

2018b). 

     

I studien av Livorsi et al. (2016), där intensivvårdspersonal svarade på en enkät och 

intervjuades, framkom att vissa sjuksköterskor anser att standardiserad överrapportering 

säkerställer informationen som förmedlas vid överrapportering. Intensivvårdspersonal anser 

att det behövs kommunikationsträning och att det är en förbättringsstrategi. En standardiserad 

överrapportering kan involvera en systembaserad genomgång av patienten och om händelser 

som skett under dagen. Detta efterfrågas av sjuksköterskor (Livorsi et al. 2016).  

Studier visar att en majoritet bland sjuksköterskor överrapporterar genom att använda de olika 

delarna i verktyget Identitet- Situation- Bakgrund- Aktuellt- Rekommendation (ISBAR) 

(Spooner et al. 2016; Spooner et al. 2018b). Men även annan information som inte ryms inom 

ISBAR förmedlas (Spooner et al. 2016). Sjuksköterskorna rapporterar och diskuterar 

patientens aktuella status enligt fysiologiskt organsystem: neurologi, respiration, cirkulation 

och elimination (”the body system aproach”) (Spooner et al. 2016).  

 

När läkemedel överrapporteras genomförs det i relation till patientens fysiologiska status, 

enligt ”the body system” (Braaf et al. 2015). Både inkommande och utgående sjuksköterskor 

upplever fördelar med att använda det helkropps systembaserade och standardiserade 

överrapporterings verktyget ”The body system-based tool”. Verktyget kunde bidra till att 

skapa struktur och att ge en holistisk syn över patienten vilket underlättar kommunikationen 

vid överrapportering (Abraham et al. 2016).  

 

En annan studie visar att sjuksköterskor anser att verktyget ”Mini data set” (MDS) som är ett 

strukturerat sätt att överlämna patientinformation med innehåll som är lämpligt utifrån klinisk 

kontext, bör innehålla de delar som ISBAR innehåller men också andra delar som ISBAR 

saknar (Spooner et al. 2018a). Det elektroniska överrapporterings hjälpmedlet eMDS har både 

fördelar och nackdelar anser sjuksköterskorna i studien av Spooner et al. (2018b). 

Intensivvårdsteam föredrar vid överrapportering under rond, att använda en elektroniskt 

utskriven arbetslista (ESL) som hjälpmedel vid överlämnandet framför andra hjälpmedel. 

Viktiga delar att diskutera är presentation av den aktuella sjukdomen, tidigare sjukdomar, 

diagnostiska resultat och diagnostiska studier (Hoskote et al. 2017).  

 

Att använda kommunikations verktyget ”The glass door” är ett överskådligt och lättillgängligt 

kommunikationshjälpmedel för intensivvårdspersonal. Sjuksköterskor upplever att den är en 

tillgång i deras arbete för att uppnå satta mål efter ronderna samt kan minska 

kommunikationsfel (Wessman et al. 2017). 

     

När överrapporteringar är ostrukturerade utgör kommunikation om läkemedel en mindre del. 

Det ställs få frågor av inkommande sjuksköterskor och finns en sociokultur av acceptans att 

detaljerad läkemedelsinformation inte förmedlas under överrapportering (Braaf et al. 2015). 

Intensivvårdsteam som överrapporterar under rond anser att det är mindre viktigt att redogöra 

för alla aktuella läkemedel och att använda standardiserade verktyg såsom ISBAR vid 

överlämnandet (Hoskote et al. 2017). 
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5.3. Hinder och avbrott vid överrapportering 
Temat presenterar hinder och avbrott vid överrapportering på intensivvårdsavdelning och 

flera av resultatets artiklar belyser detta tema (Abraham et al. 2016; Braaf et al. 2015; Hoskote 

et al. 2017; Livorsi et al. 2016; Spooner et al. 2015; Spooner et al. 2018b; Spooner et al. 2019; 

Wessman et al. 2017).  

     

Kommunikationsfel förekommer under överrapportering på intensivvårdsavdelning. Ett 

hinder är bristfällig kommunikation vid överrapportering (Abraham et al. 2016; Braaf et al. 

2015; Hoskote et al. 2017). Andra orsaker till kommunikationshinder är felaktig, otillräcklig 

eller repetitiv kommunikation eller att överrapporteringen missförstås av mottagaren 

(Abraham et al. 2016).  

 

Enligt en studie där observationer genomfördes framkom att det förekommer bristfällig 

överrapportering vid temporär överrapportering som sker bedside. Men även vid permanent 

överrapportering under skiftbyten så kan bristfällig medicinsk information kring läkemedel 

leda till att den övertagande sköterskan riskerar att göra felaktiga läkemedels doseringar 

(Braaf et al. 2015).  

 

I en studie, där teammedlemmar svarade på en enkät om kommunikation vid 

överrapportering, framkom att 72% anser att viktig information ibland eller ofta saknas. 

Vidare framkom att i 61% av observationerna av överrapportering ställs inga frågor av det 

inkommande teamet (Hoskote et al. 2017). 

 

Avbrott vid överrapportering sker mer frekvent när överrapportering genomförs på 

sjuksköterskeexpeditionen än när den genomförs bedside (Spooner et al. 2019). Skillnader i 

antalet avbrott varierar beroende på vilken tid på dygnet överrapporteringen sker. Fler avbrott 

sker vid skiftbyte mellan dag- och kvälls pass då det också finns mer personal på 

intensivvårdsavdelningen. Färre avbrott sker vid skiftbyten mellan natt- och dag pass 

(Spooner et al. 2015). 

 

Orsaker till avbrott under överrapportering kan vara störning från vårdpersonal eller apparatur 

(Spooner et al. 2015; Spooner et al. 2019). Livorsi et al. (2016) uppmärksammar att 

familjemedlemmar kan vara en orsak till avbrott liksom läkare eller telefonsamtal. 

Konversation med annan vårdpersonal var en vanligare orsak till avbrott i överrapportering än 

att sjuksköterskan distraherades på grund av apparatur (Spooner et al. 2015). Avbrott kan 

också bero på patient ringningar eller akuta händelser som sker bedside (Spooner et al. 2019). 

 

Hinder för att uppnå en god patientsäkerhetskultur vid överrapportering anses förutom avbrott 

vara tidsbrist, trötthet samt avsaknad av resurser för personalen (Livorsi et al. 2016). Efter 

införandet av överrapporteringsverktyget eMDS genomfördes både en enkätundersökning och 

observationer. Sjuksköterskorna upplever att det finns följande nackdelar med verktyget: 

information kan saknas, det förekommer irrelevant information och kan vara tidskrävande att 

använda (Spooner et al. 2018b).  

 

6. DISKUSSION 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva forskning med fokus på överrapportering mellan 

personal som arbetar på intensivvårdsavdelningar. Tre olika teman framkom: 

överrapporterings tillfällen, metoder/ verktyg som används vid överrapportering och hinder 

och avbrott vid överrapportering.  
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Resultatet visade att överrapportering sker på olika sätt på intensivvårdsavdelningen. 

Överrapporteringar kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Kommunikationsmetoder/ 

verktyg finns. Hinder och avbrott kan störa kommunikation som förmedlas vid 

överrapporteringar. 

 

6.1. Överrapporterings tillfällen 
Resultatet visar att överrapportering kan ske på flera olika platser på intensivvårdsavdelningen 

Tänkvärt är då att reflektera kring vilka krav som detta ställer på intensivvårdspersonals 

flexibilitetsförmåga. Kommunikationshjälpmedel ska vara lättillgängliga och anpassningsbara 

för användning i varierad miljö. Intensivvårdssjuksköterskor ska kunna använda olika 

kommunikationsmetoder och rapportera patientsäkert (Aniva & SSF 2012) och det är därför 

viktigt att personalen har förutsättningar för att utföra denna uppgift under varierade 

arbetsförhållanden. 

 

Överrapportering förekommer på intensivvårdsavdelningen under teamronder där personal 

från olika yrkeskategorier deltar (Hoskote et al. 2017; Wessman et al. 2017). När 

sjuksköterskan är närvarande under rond så upplever läkare att kommunikationen förbättrades 

mellan sjuksköterska och läkare (Livorsi et al. 2016). Enligt en studie av Collins et al. (2011) 

förekommer morgon ronder på intensivvårdsavdelningen där läkare och sjuksköterskor 

gemensamt deltar. Tvärvetenskaplig kommunikation sker dem sinsemellan som berör 

beslutfattande, mål och den fortsatta planeringen för intensivvårdspatienten. Eftersom viktiga 

beslut gemensamt fattas så är en reflektion att särskilda tillfällen måste finnas för detta, såsom 

exempelvis under rond tillfällen. 

 

Överrapporteringar kan ske på olika platser på intensivvårdsavdelningen. Exempelvis så kan 

den ske bedside (Braaf et al. 2015; Spooner et al. 2018b; Spooner et al. 2019), på 

sjuksköterskans expedition (Hoskote et al. 2017; Spooner et al. 2019) utanför patientsalen 

eller på teamets arbetsrum. Teamet som rondande i en studie föredrog att överlämnandet 

skedde utanför patientsalen (Hoskote et al. 2017). Orsaker till att de föredrar att rapportera 

utanför patientsalen kan bero på att reducera tänkbara störningsmoment exempelvis att 

undvika annan personal, patienter och anhöriga under tidpunkt när överrapportering sker. 

Möjligtvis upplevs det också som mer tidseffektivt att stå utanför patientsalen och 

överrapportera istället för att gå in på patientsalen. Det rondande teamet (Hoskote et al. 2017) 

kan möjligtvis ha uppfattat det som mer patientsäkert att gå och ställa sig utanför patientsalen 

än att inte gå dit överhuvudtaget och att det reducerar risk för missförstånd kring vem 

kommunikationen berör. 

 

Temporär och permanent överrapportering är olika former av överrapportering av patient på 

intensivvårdsavdelning. Det förekommer bristande överrapportering särskilt vid temporär 

överrapportering enligt studien av Braaf et al. (2015). En reflektion utifrån detta är att 

händelser som sker mer frekvent borde anses särskilt viktiga att ha fungerande rutiner för. 

Den bristande överrapporteringen under temporär överrapportering kan bero på att riskerna 

för fel anses vara mindre vid sådan form av överrapporterings situation. Personalen kan anse 

sig vara nåbar efter en temporär överrapportering exempelvis då de är på rast vilket skiljer sig 

mot en permanent överrapportering som är ett definitivt överlämnande, exempelvis efter 

avslutat arbetspass. 
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6.2. Metoder/ verktyg som används vid överrapportering 
Resultatet visar att kommunikation under överrapportering består av att antingen förmedla 

(presentera information) eller motta (acceptera information) enligt Abraham et al. (2015). 

Utifrån detta så synliggörs ett eget ansvar hos mottagaren av informationen genom att 

efterfråga rätt information under överrapportering (Livorsi et al. 2016). Faktorer som 

underlättar överrapportering vid skiftbyte är att innehållet som förmedlas är relevant och att 

det finns möjligheter att föra anteckningar menar Welsh et al. (2010). En reflektion är att 

informationen som personalen förmedlar ska vara relevant. Detta för att mottagaren av 

informationen inte ska anteckna irrelevant information vilket samtidigt kan tänkas distrahera 

och ta fokus från väsentliga informationsområden som handlar om patientens status, tillstånd 

och vårdbehov. 

Enligt Hoskote et al. (2017) så upplever personalen i ett intensivvårdsteam att de kan ställa 

frågor om det behövs under ronden men att viktig information ibland eller ofta saknas vid 

överrapportering. Det framkom i samma studie att frågor inte ställts under 61% av de 

observerade överrapporteringarna. Utifrån detta så går det att fundera på varför personalen i 

så fall inte frågar mer? Det kanske beror på att personalen upptäcker i ett senare skede efter 

ronden att viktig information saknas eller så kanske det handlar om att personalen inte vågar 

fråga mer av rädsla att avbryta och störa under överrapportering. Enligt Braaf et al. (2015) så 

kan det finnas en sociokultur av acceptans i överrapporterings sammanhang. En tanke kan 

vara att avdelningskultur påverkar personalen om få frågor vanligtvis ställs under 

överrapportering. En vidare reflektion är om personalen i så fall väntar med att ställa frågor 

exempelvis till efter överrapportering, eller om personalen försöker hitta denna information på 

andra alternativa sätt efter överrapportering? 

 

I resultatet framkommer det att det finns en variation av strukturerade metoder för 

överrapportering (Abraham et al. 2016; Braaf et al. 2015; Hoskote et al. 2017; Livorsi et al. 

2016; Spooner et al. 2016; Spooner et al. 2018a; Spooner et al. 2018b; Wessman et al. 2017). 

Reflektion kring kommunikationshjälpmedel kan handla om dess nytta för personalen som 

presenterar information enligt ett visst sätt under överrapportering och att 

kommunikationshjälpmedel ger dom stöd. Men också nyttan som det har för mottagaren av 

kommunikationen eftersom information presenteras på ett strukturerat sätt när 

kommunikationshjälpmedel används. Men mottagaren av informationen måste själv ansvara 

för att anteckna rätt saker och även att ställa rätt frågor. När färdigskrivna överrapporterings 

mallar används kan det förenkla för mottagaren att anteckna på ett strukturerat sätt. Enligt 

Abraham et al. (2016) är det fördelar för personal på intensivvårdsavdelningar att använda 

standardiserade hjälpmedel för överrapportering. Det standardiserade överrapporterings 

verktyget ”The body system-based tool” underlättar kommunikationen vid överrapportering 

för sjuksköterskor genom att kapa en struktur och bidra till en holistisk syn på patienten. 

ISBAR är också en kommunikationsstruktur som sjuksköterskor använder vid 

överrapportering (Spooner et al. 2016; Spooner et al. 2018b). Resultatet visar att 

standardiserade kommunikationsmetoder används på intensivvårdsavdelningar och att 

personalen upplever att detta hjälper dem i sitt arbete (Abraham et al. 2016; Wessman et al. 

2017). En reflektion utifrån detta är att om personalen känner att kommunikationshjälpmedel 

stärker dem i utförandet av sitt arbete så bör detta således skapa förutsättningar för att 

patienterna får en bättre vård. Inom svensk sjukvård eftersträvas användning av SBAR för att 

kommunicera strukturerat (SKL 2018). Litteraturstudiens resultat visar att genom införandet 

av kommunikationsverktyget ”The glass door” reduceras kommunikations fel. Detta verktyg 

uppfattas även av personalen som lättillgängligt och överskådligt (Wessman et al. 2017). Om 

ett kommunikationsverktyg som ”The glass door” används är det viktigt att ha sekretessen i 

åtanke. Patientinformation bör enbart vara tillgänglig för personal och skyddas så att inte 
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obehöriga får tillgång. Hälso- och sjukvårdspersonal arbetar under tystnadsplikt och sekretess 

enligt: Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) därför är det viktigt att endast personer 

som deltar i patientens vård har tillgång till patientuppgifter. Det är samtidigt viktigt att 

personalen tänker på att skriva på ett sådant sätt som inte heller uppfattas som negativt eller 

kränkande. 

 

Mer standardiserad överrapportering liksom kommunikationsträning efterfrågas av personalen 

(Livorsi et al. 2016). Forskning visar också att teamträning kan göra att team arbetar effektivt 

och säkert (Homa & Rystedt 2012). Tränas personal att hantera uppgifter/ moment där fel 

annars lätt kan uppstå så skapas bättre förutsättningar för patientsäkerhet och för personalen 

att kunna ge patienter en god vård. 

 

Resultatet visar att kommunikationshjälpmedel finns men att både fördelar och nackdelar 

finns med dessa (Spooner et al. 2018b). Författaren till litteraturstudien tänker utifrån detta att 

kommunikationshjälpmedel är ett bra stöd, men att personalen bör ha medvetenhet om att 

brister kan finnas även med dessa. Att forskning bedrivs inom området kan samtidigt skapa 

förutsättningar för att bättre kommunikationsverktyg/ metoder utvecklas i framtiden. Ett 

riskmedvetet arbete i att förhindra vårdskador inbegriper god kommunikation och samarbete, 

samt att arbeta förebyggande och riskmedvetet (Gaston et al. 2016; Socialstyrelsen 2017). Ett 

identifierat hinder för överrapportering är inkonsekvens vid användning av 

kommunikationsmodeller och att begränsad tid finns för frågor enligt (Welsh et al. 2010). 

     

Ostrukturerad överrapportering förekommer också på intensivvårdsavdelning. Under 

temporär överrapportering leder det till brister i läkemedels sammanhang visar (Braaf et al. 

(2015). Detta bör inte få ske då patienter har rätt till en trygg och säker hälso- och sjukvård 

(SFS 2017:30). 

 

6.3. Hinder och avbrott vid överrapportering 
Utifrån litteraturstudiens resultat visar flera av de inkluderade studierna att avbrott/ hinder för 

överrapportering förekommer på intensivvårdsavdelningar (Abraham et al. 2016; Braaf et al. 

2015; Hoskote et al. 2017; Livorsi et al. 2016; Spooner et al. 2015; Spooner et al. 2018b; 

Spooner et al. 2019; Wessman et al. 2017). Vårdpersonal är en stor anledning till avbrott som 

sker vid överrapportering (Spooner et al. 2015) och fler avbrott sker under den tid på dygnet 

på intensivvårdsavdelningen då ett större antal i personalgruppen är på plats under arbetstid 

(Spooner et al. 2015). Avbrott vid överrapportering sker även mer frekvent på 

sjuksköterskeexpeditionen än bedside (Spooner et al. 2019). Att avbrott förekommer mer 

frekvent på expeditionen än bedside kan bero på att mer personal passerar expeditionen 

jämfört med området vid patientens bedside. 

 

Enligt en studie gjord av Sasangohar et al. (2015a), där avbrott studerades på en 

intensivvårdsavdelning, förekommer fler avbrott när sjuksköterskorna har arbetsuppgifter som 

innehåller kommunikation. Diskussion ansågs vara ett ”medium risk kritiskt” arbetsmoment i 

den studien. I en annan studie av Sasangohar et al. (2015b) framkom en signifikant reducering 

av avbrott från annan personal under ”högrisk kritiska arbetsmoment” när ett hjälpmedel (en 

lampa) används som signalerar budskapet: ”var god, stör inte”. I samma studie klassas 

kommunikation kring patientens status som ett ”icke högrisk kritiskt arbetsmoment” och vid 

dessa arbetsmoment är störnings frekvenser samma oavsett om hjälpmedlet ”var god, stör 

inte” (lampan) används eller inte. Litteraturstudiens författare anser att det är intressant att 

interventioner som har skapats för att förhindra störning vid kritiska arbetsmoment visar sig 
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ha god effekt. Men om arbetsuppgifter som berör kommunikation inte anses vara ett ”högrisk 

kritiskt arbetsmoment” så går det att reflektera just kring detta. Handlar det då om personalens 

syn och uppfattning angående fenomenet kommunikation? Det kan tänkas att om 

kommunikation inte anses vara ett ”högrisk kritiskt arbetsmoment” så kanske personalen 

förringar riskerna med att störa vid kommunikationssituationer. Vilket möjligtvis också 

försvårar skapandet av patientsäkra förbättringsåtgärder, om inte personers attityder också 

förändras.  

 

Ett kommunikationshinder var bristfällig kommunikation (Abraham et al. 2016; Braaf et al. 

2015; Hoskote et al. 2017), vilket kan leda till risker för patienter (Braaf et al. 2015). Detta 

måste förhindras eftersom patienter har rätt till en patientsäker vård (SFS 2017:30). En 

reflektion utifrån detta är att ansvar därmed ställs på mottagaren till kommunikationen, vilket 

handlar om ansvaret att behöva ställa frågor, med tanke på att den förmedlade 

kommunikationen kan vara bristfällig. Det är viktigt att god kommunikation sker, både för 

den som ger och den som mottar information för att säkerställa att patientsäkerhet 

upprätthålls. 

 

6.4. METODDISKUSSION 
Fenomenet överrapportering inom intensivvård upplevdes som intresseväckande och aktuellt 

att studera eftersom det är ett vanligt förekommande arbetsmoment inom intensivvård och 

uppfattades samtidigt vara kopplat till patientsäkerhet. En litteraturöversikt ansågs lämplig att 

göra eftersom den ger en samlad bild och visar kunskapsläget av det valda området när flera 

vetenskapliga forskningsartiklars resultat sammanställts systematiskt. Att både kvalitativ och 

kvantitativ forskning använts för litteraturstudien kan samtidigt ge en bild av fenomenet från 

flera olika perspektiv (Forsberg & Wengström 2013), vilket kan anses vara en styrka. 

 

Den vetenskapliga litteratur som använts för litteraturstudien har granskats systematiskt 

enligt: metod för utvärdering (SBU 2017). Litteratursökning, urval och kvalitetsgranskning 

skedde systematiskt. Litteraturstudien har även strukturerats genom att följa den integrativa 

metoden, vilket möjliggör att samtidigt kombinera olika metodologier vilket kan ha betydelse 

för evidensbaserad träning för sjuksköterskor menar Whittemore & Knafl (2005). En struktur 

har kunnat skapas i arbetet genom att följa SBU (2017) metod för systematisk granskning och 

den integrativa metoden under arbetets gång. Att följa en metod såsom den integrativa 

metoden kan troligtvis också kunna öka litteraturstudiens validitet.  

     

Litteratursökningen är gjord i databaserna Cinahl och Pubmed vilka är två användbara 

elektroniska databaser för att söka efter omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017; Forsberg 

& Wengström 2013). De sökord som användes vid litteratursökningen upplevdes som 

lämpliga i förhållande till litteraturstudiens syfte. Det kan tänkas att sökresultatet av 

forskningsartiklar skulle kunnat se annorlunda ut och antalet artiklar varit fler om andra 

sökord hade använts vid litteratursökningen eller om studier inkluderats kring annan forskning 

som handlar om överrapportering till och från intensivvårdsavdelning. Men den avsiktliga 

begränsningen var att studera forskning som handlar om överrapportering som enbart sker på 

intensivvårdsavdelningen, eftersom det upplevdes som mest intresseväckande att studera 

detta. Inklusionskriterier vid litteratursökningen var att forsknings artiklarna var original 

artiklar, peer-reviewed och skrivna på engelskt språk. Publiceringsår var begränsat för att 

finna aktuell och nyskriven forskning gjord under de senaste fem åren. Detta ansågs som 

relevant eftersom kunskapsläget kan förändras och nyskriven forskning upplevs därmed 

viktigast. Alla forskningsartiklar som litteraturstudiens resultat bygger på var skrivna på 



 

16 
 

engelskt språk. Författaren till litteraturstudien har själv översatt till det svenska språket, men 

risk för feltolkning kan finnas. 

 

Enligt Polit & Beck (2017) så bedöms kvantitativa studier utifrån reliabilitet och validitet. 

Kvalitativa studier använder begreppen trovärdighet och överförbarhet för att bedöma 

studiens kvalitet. Samtliga forskningsartiklar som ingår i litteraturstudiens resultat har 

kvalitets granskats med hjälp av granskningsmallar från (SBU 2017). Gransknings mallar var: 

”mall kvalitativ forskningsmetodik” och ”mall observationsstudier”. 

 

Enligt (SBU 2017) så syftar granskning med hjälp av granskningsmallar till att kunna bedöma 

om studiers resultat framkommit genom systematiska fel. I kvalitetsgranskningen av 

forsknings artiklarna så förekommer således en validitet och tillförlitlighets aspekt med viss 

kontroll att mätning är gjord för det som är avsett att mätas, och att detta är gjort tillförlitligt. 

Och validitet och reliabilitet i förhållande till forsknings artiklarnas resultat har samtidigt 

betydelse för validiteten och reliabiliteten av litteraturstudiens resultat. Ingen av studierna 

uppfyller hög kvalitet efter kvalitetsgranskning och det kan bero på studiernas metod och 

design men även för att en del studier är gjorda i kvalitetsförbättringsprojekt och därmed, 

kanske inte i första hand som forskningsprojekt. 

     

Samtliga artiklar som litteratur översiktens resultat baseras på är internationella studier 

(Abraham et al. 2016; Braaf et al. 2015; Hoskote et al. 2017; Livorsi et al. 2016; Spooner et 

al. 2015; Spooner et al. 2016; Spooner et al. 2018a; Spooner et al. 2018b; Spooner et al. 2019; 

Wessman et al. 2017) från USA och Australien. Att ha i åtanke är att avdelningskultur och 

hierarkier kan ha påverkan i arbetssätten som bedrivs på olika sjukhus och 

intensivvårdsavdelningar runt om i världen. Detta skiljer sig möjligtvis från hur arbete och 

överrapportering sker inom intensivvården i Sverige. Att ingen svensk studie ingår i resultatet 

kan ses som en svaghet. Generaliserbarhet handlar om ifall studieresultatet kan generaliseras 

till att gälla andra än de som deltagit i studien och är ett kriterium för kvantitativ forskning. 

För kvalitativa studier är överförbarhet ett uppmärksammat begrepp och om studiens resultat 

kan överföras till en annan plats (Polit & Beck 2017). Eftersom beskrivande artiklar finns och 

som ingår i litteraturstudiens resultat så kan detta tänkas göra generaliserbarheten av studiens 

resultat begränsad. Litteraturstudiens resultat, och dess möjlighet för generaliserbarhet och 

överförbarhet till att även gälla för överrapportering som sker på en svensk 

intensivvårdsavdelning går inte heller att säkerställa eftersom samtliga studier som ingår i 

litteraturstudiens resultat är gjorda i andra länder. Vad som också påverkar 

generaliserbarheten och överförbarheten är att det endast är 10 stycken forskningsartiklar som 

har studerats vilket gör det svårt att ge en helhetsbild av det studerade området, mer forskning 

kan behövas inom området. Men författaren till litteraturstudien har förhoppningen att det 

ändå går att ge läsaren till litteraturstudien en inblick i hur överrapportering sker på en 

intensivvårdsavdelning.  

 

6.5. Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens teoretiska betydelse för omvårdnad innebär att resultat från 10 stycken 

vetenskapliga artiklar har vägts samman systematiskt vilket förenklar för läsaren till denna 

litteraturstudie att följa kunskapsläget av det studerade området och som hör till 

omvårdnadsområdet (Forsberg & Wengström 2013). 

Författaren till litteraturstudien har förhoppningen att examensarbetets färdiga resultat belyser 

ämnets signifikans ur ett patientsäkerhetsperspektiv vilket därmed också har klinisk betydelse 

för omvårdnad, främst för patienterna men också för sjukvårdspersonal/ intensivvårdspersonal 
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som har överrapportering som en vanligt förekommande arbetsuppgift. Även att läsaren kan 

inspireras till ökat intresse inom området. 

 

6.6. Förslag till framtida forskning 
Förslag till fortsatt forskning/ fortsatta studier kan tänkas handla om att studera svensk 

forskning som handlar om överrapportering på intensivvårdsavdelning eftersom alla studierna 

som ingick i denna litteraturöversikt var internationella studier. Ett behov av svensk forskning 

kan således tänkbart finnas. 

 

7. KONKLUSION 
Överrapportering är ett frekvent förekommande arbetsmoment för intensivvårds personal och 

överrapporterings situationer ser olika ut på intensivvårdsavdelningen. En välfungerande 

överrapportering skapar förutsättningar för att patienten ska få en trygg och säker vård. 

Överrapporteringar kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. Vid en strukturerad 

överrapportering så använder intensivvårdspersonal kommunikationsmetoder/ 

kommunikationsverktyg, vilket beskrivs av personalen som ett stöd för dem när de utför sitt 

arbete. 

Under överrapportering så presenteras information och mottagaren accepterar information. 

Mottagarens ansvar förefaller att ställa frågor vid behov. Trots detta ställs få frågor under 

överrapportering och viktig information saknas ofta. 

Bristfällig och ostrukturerad överrapportering förekommer och hinder och avbrott stör 

kommunikation under överrapportering, personalen själva orsakar en stor del av störningarna.  

Förekomst av faktorer går således att se, vilka kan ha påverkan för patienters säkerhet på en 

intensivvårdsavdelning. 
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under en systembaserad kroppslig kategori vid 

överrapportering. 

Vid en permanent överrapportering så skedde 

genomgång med diskussion kring patientens 

läkemedel. Inkommande sjukköterskor ställer få 

frågor kring läkemedel och en sociokultur finns kring 

accepterande. Temporär överrapportering utan 

medicin kommunikation kan leda till att misstag sker 

vilket också kan ske vid permanent överrapportering 

efter skiftbyte. 

Hoskote, S.S., 

Racedo Africano, 

C.J., Braun, A.B., 

O´Horo, J.C., 

Sevilla Berrios, 

R.A., Loftsgard, 

T.O., Bryant, 

K.M., Lyer,V.N., 

Smischney, N.J. 

(2017). 

 

USA. 

Att förbättra 

kommunikation 

vid 

överrapportering 

och skapa 

säkrare vård. 

Genom 

skapande och 

utveckling av ett 

elektroniskt 

överrapportering

s hjälpmedel 

Kvantitativ metod. 

Ett kvalitets förbättrings 

projekt. 

 

Datainsamling:  

En elektronisk enkät för 

inhämtande av 

information. Från 

intensivvårdspersonal 

rörande upplevelser kring 

relevans och irrelevans 

som berör information vid 

Projektet utfördes 

på ett sjukhus i 

Minnesota. 

Intensivvårdspersonal som svarat på en enkät 

föredrog att använda ESL. Platsen som föredras för 

överrapporteringsrond var att gå från rum till rum 

men att stanna utanför patientens rum. Annan plats 

för överrapportering kunde vara inne på patientens 

sal, teamets arbetsrum, ”one-to one” eller på 

sjuksköterskeexpeditionen.  

Viktig information saknas ibland eller ofta efter 

överrapportering. Frågor upplevs kunna ställas under 

överrapportering vid behov. Viktiga 

informationsområden ansågs vara patientens aktuella 

tillstånd, medicinsk historik, och viktiga diagnostiska 

Medel. 



 

 
 

(ESL). överrapportering. 

Observationer före och 

efter implementeringen av 

verktyget. 

Observationsverktyget var 

interventionen och var 

skapat för att spela in olika 

delar under 

överrapporteringsprocesse

n. Vid direkt observation 

så fick teamet som deltog 

vid överrapporteringen 

fylla i en enkät. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades genom 

statistisk metod. 

resultat.  Att undvika förmedling av onödig 

information ansågs mest viktigt. Minst viktigt var 

information om alla aktuella mediciner, använda en 

ESL och SBAR. Observationer vid överrapportering 

visade att saker som ansågs viktigt nämndes till en 

liten del under överrapporteringen. Inga frågor 

ställdes av det inkommande teamet vid 61% av alla 

observerade överrapporteringarna. 

Livorsi, D., 

Knobloc, M.J., 

Blue, L.A., 

Swafford, K., 

Maze, L., 

Riggins, K., 

Hayward, T., 

Safdar, N. 

(2016). 

 

USA. 

Ett kvalitets 

förbättringsproje

kt med syftet att 

finna 

interventioner 

för ökad 

patientsäkerhet. 

Kvalitativ metod. 

Ett kvalitets förbättrings 

projekt. 

 

Datainsamling:  

En grupp tittade sedan på 

resultatet från enkäten och 

identifierade tre delar. 

Personalen på 

intensivvårdsavdelningen 

blev sedan intervjuad 

semistrukturerat kring 

dessa tre delar. 

Intervjuerna innehöll 

”open-ended questions” 

Studien 

genomfördes på 

ett sjukhus i USA. 

Personal som 

arbetade på 

intensivvårdsavde

lningen. 

Hinder för patientsäkerhet vid överrapportering är: 

avbrott, tidsbrist, trötthet, avsaknad av hjälpmedel. 

Vad som istället underlättar är: uppmärksamhet till 

detaljer och att använda standardiserade hjälpmedel. 

Daglig kommunikation mellan sjuksköterskor och 

läkare underlättar relationen. 

Medel. 



 

 
 

och skedde mellan oktober 

månad till november 

månad år 2014. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

 

Analysmetod: 

Transkriberat data 

analyserades med tematisk 

analys. 

Spooner, A.J., 

Aitken, L.M., 

Corley, A., 

Chaboyer, W. 

(2018a). 

 

Australien. 

Att identifiera 

nyckelord för att 

inkludera i ett 

”minimalt 

datasett” (MDS) 

åt den 

teamledande 

intensivvårdssju

ksköterskan vid 

överrapportering 

under skiftbyte. 

Mixad metod. 

En fokus grupp studie. 

Ingen design beskriven. 

 

Datainsamling:  

Fokus grupper skedde 

under två dagar. Focus 

gruppen guidades genom 

Keatinge`s nominalgrupp 

teknik. Gruppen 

observerades och 

”Open ended questions” 

ställdes. Diskussionerna 

spelades in och 

anteckningar fördes. 

Deltagarna gav synpunkter 

kring vilka nyckelord som 

borde ingå eller inte i 

(MDS). Röstning skedde 

kring vilka nyckelord som 

borde ingå i (MDS). 

 

Sjuksköterskor 

med teamledande 

funktion och som 

arbetade inom 

intensivvårdsavde

lningens tre 

områden fick 

delta i studien. 

Olika ISBAR kategorier rekommenderades att ingå i 

MDS. Även andra delar som inte finns i ISBAR 

ansågs viktiga att ingå i MDS. 

Medel. 



 

 
 

Analysmetod:  

Nyckelord för (MDS) 

summerades genom 

deskriptiv statistik. 

Spooner, A.J., 

Aitken, L.M., 

Corley, A., 

Fraser, J.F., 

Chaboyer, W. 

(2016). 

 

Australien. 

Att fastställa 

innehållet av 

överförd 

information när 

intensivvårdssju

ksköterskan 

överrapporterar 

vid skiftbyte. 

Mixad metod. 

Designen var en 

prospektiv observations 

studie. 

 

Datainsamling: 

Inspelningar gjordes på 40 

stycken teamledande 

överrapporteringar. En 

randomiserad 

nummergenerator samlade 

in information kring 

överrapporteringar från tre 

olika områden. 

Överrapporteringar skedde 

under olika skift och under 

veckodagar. Om det par 

som överrapporterade inte 

gav tillåtelse att låta 

materialet ingå i studien så 

randomiserdes ett nytt par.  

 

Analysmetod: 

Inspelningarna 

transkriberades. Deduktiv 

och induktiv 

innehållsanalys användes. 

Kvasi kvantitativ 

Studien är gjord 

på 

intensivvårdsavde

lning på ett 

sjukhus. Där tre 

olika 

intensivvårdsavde

lningars områden 

fanns. 

Sjuksköterskor 

med en 

teamledande 

funktion och som 

var anställda på 

intensivvårdsavde

lningen fick ingå i 

studien. 

Inspelningar gjordes när sjuksköterskor 

överrapporterade på sjuksköterskeexpeditionen. 

Överrapporteringar skedde mellan skift olika tider på 

dygnet. Majoriteten av de överrapporterande 

sjuksköterskorna rapporterade utifrån ISBAR samt 

utifrån kroppens organsystem. Annan information 

som inte ryms inom ISBAR togs upp. 

Medel. 



 

 
 

behandling skedde av de 

olika kategorierna som 

framkommit. 

Spooner, A.J., 

Aitken, L.M., 

Chaboyer, W. 

(2018b). 

 

Australien. 

Att 

implementera 

och utvärdera ett 

elektroniskt 

minimum data 

sett (eMDS) för 

teamledande 

intensivvårdssju

ksköterskor vid 

överrapportering 

under skiftbyte, 

genom att 

använda 

”knowledge-to-

action” (KTA) 

strukturen. 

Kvantitativ metod. 

Ingen design beskriven. 

 

Datainsamling:  

Tre faser utifrån KTA 

struktur användes för 

implementering och 

evalueringsprocess. Tre 

månader efter eMDS 

implementering så 

granskades och 

observerades 

sjuksköterskornas 

användande av det vid 

överrapportering. 

Efter tre månader 

undersöktes genom en 

postimplementerings 

enkät, sjuksköterskornas 

uppfattning kring nyttan 

med att använda eMDS 

som är strukturerat utifrån 

ISBAR. 

 

Analysmetod:  

Studiens resultat 

presenterades genom 

deskriptiv statistik. 

Information gavs 

till samtliga 

tänkbara 

studiedeltagare 

som anställda 

sjuksköterskor på 

ett sjukhus och 

något av 

intensivvårdsavde

lningens tre 

områden. 

Randomiserat 

urval skedde när 

en sjuksköterska 

per 

överrapportering 

från de tre olika 

intensivvårdsavde

lningarna på 

sjukhuset vid 

olika tidpunkter 

på dygnet 

observerades av 

användandet av 

eMDS under 

överrapportering. 

Sjuksköterskor överrapporterade på 

intensivvårdsavdelning mellan olika skift, olika tider 

på dygnet vid skrivbordet eller bedside. De flesta 

observerade överrapporteringar skedde med eMDS 

tillsammans med andra papper och utskrifter. De 

flesta överrapporteringar strukturerades utifrån 

ISBAR. En enkät visade att sjuksköterskan som fick 

rapport var positiv till överrapportering med eMDS 

och upplevde att informationen som gavs var 

uppdaterad samt att hon hade möjlighet att kunna 

ställa frågor vid behov. 

Fördelar och nackdelar ansågs finnas med eMDS. 

Nackdelar med eMDS var att verktyget innehöll 

irrelevant information, var tidskrävande och svår att 

skriva ut. Även svårnavigerat och att en del 

information kunde saknas. Strategier för att navigera 

verktyget rekommenderades att vara genom kroppens 

organsystem. 

Medel. 

Spooner, A,. Att förbättra Kvantitativ metod. Studien är gjord Avbrott skedde när sjuksköterskor överrapporterar. Medel. 



 

 
 

Chaboyer, W,. 

Aitken, L.M. 

(2019). 

 

Australien. 

överrapportering

sprocessen och 

att reducera 

avbrott. 

En ”before-and-after” 

kvalitets 

förbättringsstudie, 

interventionsstudie. 

 

Datainsamling:  

Undersökning gjordes före 

och efter interventionen 

kring orsak till avbrott. 

Inspelad överrapportering 

skedde vid ”ICU desk”. 

Tre månade efter att 

överrapporterings 

intervention 

implementerats så 

observerades 

överrapporteringar 

bedside. Randomiserat val 

av observerade 

överrapporteringar. 

Demografisk data 

samlades in om deltagarna. 

 

Analysmetod: 

Deskritiv statistik. 

på ett sjukhus. 

Teamledande 

intensivvårdssjuk

sköterskor 

rekryterades till 

studien. 

Randomiserat 

urval skedde av 

överrapporteringa

rna för att minska 

risk för bias. 

Störningsorsaken var annan personal, telefon, alarm, 

patient ringningar eller akuta händelser som skedde 

bedside. Överrapporteringar skedde på 

sjuksköterskeexpeditionen samt bedside med hjälp av 

interventionen eMDS. 

Spooner, A., 

Corley, A., 

Chaboyer, W., 

Hammond, N.E., 

Fraser, J.F. 

(2015). 

 

Att mäta 

frekvenser och 

anledning till 

avbrott när 

sjuksköterskor 

överrapporterar 

”bedside” på 

Kvantitativ metod. 

Prospektiv observations 

design. 

 

Datainsamling:  

Under år 2011 så 

observerades 20 stycken 

Studien är gjord 

på ett sjukhus. 

Sjuksköterskor 

som jobbade på 

intensivvårdsavde

lningen var 

lämpliga att ingå i 

Avbrott observerades under överrapportering mellan 

skift, olika tider på dygnet. Fler avbrott skedde vid 

överrapportering mellan dag till kvällsskift. Orsaker 

till avbrott var personal, apparatur. Personal var den 

främsta orsaken till avbrott som skedde under 

överrapportering. 

Medel. 



 

 
 

Australien. intensivvårdsavd

elning. 

överrapporteringar mellan 

skiftbyten under 20 

veckodagar. Två stycken 

forskningssjuksköterkor 

observerade 

överrapporteringarna. Ett 

semistrukturerat 

observationsverktyg 

användes. 

 

Analysmetod: 

Deskriptiv analysmetod 

användes. 

studien- 

Poolanställd 

personal från 

bemanningsföreta

g var exkluderade 

att ingå i studien. 

Wessman, B.T., 

Sona, C., 

Schallom, M. 

(2017). 

 

USA. 

Att skapa att 

lättillgängligt 

kommunikations 

hjälpmedel för 

att förbättra 

intensivvårdspat

ienternas vård. 

Kvantitativ metod. 

Är ett kommunikations 

förbättrings projekt.  

 

Datainsamling:  

Händelser som skett under 

en fyra års period (två år 

innan interventionen och 

två år efter interventionen) 

undersöktes. 

 

Analysmetod: 

Ett rapporteringssystem 

registrerade händelser 

rörande patientsäkerhet. 

Händelserna granskades 

retrospektivt för att 

undersöka dess koppling 

till kommunikation. 

Interventionen 

skedde på en 

intensivvårdsavde

lning på ett 

sjukhus. En fokus 

grupp bestående 

av ett 

intensivvårdsteam 

designade 

kommunikationsh

jälpmedlet. 

Interventionen och kommunikationsverktyget: ”The 

glass door” kan användas vid ronder, olika tider på 

dygnet. Informationen är överskådlig och 

lättillgänglig för personalen att se. Den är även enkel 

att använda. Implementeringen av 

kommunikationsverktyget har visat god effekt och 

reducerat kommunikations fel. 

Medel. 



 

 
 

 


