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Dagens och framtidens avancerade vård flyttas alltmer ut i patientens hem. Utskrivning 
från den slutna vården sker i allt snabbare takt, större krav ställs på hemsjukvården och 
länken mellan dessa två vårdformer är ambulanssjukvården. Överlämning och 
rapportering av patienten mellan olika funktioner och personal skall ske så att patientens 
omvårdnadsbehov tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Studiens syfte var att 
beskriva överlämnande och rapportering i patientens  hem från distriktsköterska till 
ambulanspersonal. Postenkät, med slutna frågor av Likert typ och med möjlighet att 
motivera svaren, har använts i studien. Databearbetningen har gjorts med statistical 
package for social sciences (SPSS). Enkäten avslutades med fem öppna frågor, vars svar 
analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Studien beskriver hur uppfattningarna 
mellan distriktsköterskor och ambulanspersonal inte alltid är samstämmiga. Om 
ambulanspersonal frågar efter eller om distriktsköterskor lämnar viss information vid 
överlämning av patient. Professionernas insikt i varandras yrken är begränsad och en 
vilja uttrycktes om att öka denna kunskap. Detta kunde vara ett steg i riktning mot att 
förbättra kommunikationen i överlämnandet och därmed säkra att viktig information 
följer patienten genom hela vårdkedjan. Ökad kunskap om hur kommunikationen sker 
mellan yrkesgrupper vid överlämnandet av patienten till annan vårdgivare i vårdkedjan 
är nödvändig. Framtida forskning utgående från denna studies syfte och population där 
kvalitativa djupintervjuer är metod skulle kunna ge en djupare insikt i de svar 
informanten i denna studie givit. 
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The advanced care of today, and the future, relocates more and more to the home of the 
patient. Discharge from the institutional care occurs more rapidly, greater demands are 
made on home nursing, and the link between these two nursing methods is the 
ambulance care. The hand over of a patient and the reports of the patient between 
different functions and personnel shall occur in a way that provides for the patient’s 
nursing needs in a satisfactory way. The purpose of the study was to describe patient 
hand over’s and reports in the patient’s home, from district nurse to ambulance 
personnel. In the study a questionnaire sent out by mail, containing of closed questions, 
formulated according to the Likert model and with a possibility to motivate the answers, 
has been used. The processing of the data has been made with a statistical package for 
social sciences (SPSS). The questionnaire was completed with five open questions, 
whose answers have been analyzed according to qualitative analysis of content. The 
study describes how perceptions between district nurses and ambulance personnel not 
always are in accordance. If ambulance personnel ask for or if district nurses provides 
certain information when delivering a patient. The professions’ knowledge of each 
others work is limited and a wish to increase this knowledge has been expressed. It 
could be a step towards improving the communication when handing over a patient and 
by those means secure that important information follows the patient throughout the 
entire treatment process. Increased knowledge about communication between different 
occupational groups at the hand over of the patient to a colleague in the nursing staff is 
necessary. Future research based on this study’s purpose and population where 
qualitative in-depth interviews are method could give a deeper insight into the answers 
this study has resulted in.  
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INTRODUKTION 
 
Dagens och framtidens avancerade vård sker alltmer utanför sjukhusen (Riktlinjer 
ambulans 2001, SBU-rapport nr.146, 1999). Sjukdomstillstånd som tidigare krävt 
långvarig slutenvård av den vårdbehövande sker nu i kommunernas vård. Hälso- och 
sjukvårdens olika organisationsdelar samverkar med ett gemensamt ansvar att 
tillsammans skapa bästa möjliga totala insats för varje patient (Regeringens proposition 
1999/2000:149). Rapportering  mellan olika funktioner och personal skall ske så att 
patientens omvårdnadsbehov tillgodoses på ett tillfredställande sätt. Socialstyrelsen 
(SOSFS 2006:11) beskriver att kommunernas kvalitetssystem skall innehålla extern och 
intern samverkan, det vill säga internt mellan skilda personalkategorier och externt 
mellan organisationer och myndigheter. I (SOSFS 2005:12) framhålls även att 
kvalitetssystemet skall innehålla beskrivna rutiner för hur ansvaret ska fördelas mellan 
vårdsamverkande parter.  

Begreppet kommunikation kommer från latinets communicare vilket betyder "att göra 
något gemensamt", "göra någon delaktig i", "ha förbindelse med". Kommunikation i 
mellanmänskliga relationer är verbal och icke verbal. Vid verbal kommunikation 
förmedlas innehållet språkligt, genom tal eller skrift (Eide, 1997). Kommunikation ses 
som en överföring av information och språk, som en kod genom vilket en person kan 
överföra ett meddelande till andra (Johansson- Hidén, 1998, Arnold, 1995). Icke verbal 
kommunikation är utbyte av signaler genom kroppshållning, rörelser, ansiktsuttryck, 
röstanvändning och beröring (Eide, 1997, Arnold, 1995). Nilsson (1995) betonar hur 
viktig konsten är att lyssna för att skapa en bra kommunikation och Eriksson (1992) 
säger att samtalet förmodligen är den metod som har störst förutsättning för en 
helhetsinriktad förståelse av en aktuell situation.  Wikström (1995) menar att essensen 
hos kommunikation blir överförandet av budskapet - en informationsöverföring. 
Processen består av det ”verkliga” förflyttandet av budskapet från punkt till punkt men 
under vägen finns blockeringar och filter, vilka hindrar ett effektivt överförande av 
budskapet. Principer för kommunikation är enligt Arnold (1995) omtänksamhet, äkthet, 
empati, aktivt lyssnande och respekt för den andre, detta möjliggör en lyckad relation 
till patienter och andra professionella vårdgivare. Carnevali (1996) beskriver att hälso- 
och sjukvård består inte bara av medicinsk behandling som utförs av olika 
personalgrupper inom sjukvården. ”Området utgör en mosaik bestående av hälso- och 
sjukvårdspersonal med olika utbildning, skilda perspektiv och specialistområden. 
Gränserna mellan de olika områdena är inte fasta och rigida. Flexibiliteten och 
överlappningen mellan dem kräver förståelse och tydlig kommunikation. Människor 
som söker professionell hjälp för sina hälsoproblem får den mest effektiva vården, om 
vårdgivarna har förmåga att beskriva sina egna speciella kompetens- och 
ansvarsområden och samarbetar med andra grupper med andra perspektiv och 
specialkunskaper” (s.44).  
Sjukvårdens olika delar kan liknas vid länkar i en kedja, en vårdkedja. Länkarna i 
vårdkedjan måste fungera för att resultera i en säker vård av god kvalitet 
(Vårdförbundet, 1997). Åhgren (1999) definierar vårdkedjan som: ”samordnade 
aktiviteter inom hälso- och sjukvård som är sammanlänkade för att uppnå ett kvalitativt 
gott resultat för patienten” (s.29). ”Inre vårdkedjan är en sammanhållen process av 
behandlingar och åtgärder för en patients sjukdom, avgränsat till delar av den vård 
som bedrivs inom sluten eller öppen vård, exklusive aktiviteter inom till exempel 
kommunala verksamheter” (s.31). I varje länk i vårdkedjan möts minst två 
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professionella vårdare för att i samspel utbyta information på ett sådant sätt att patienten 
känner sig trygg och säker. Vårdkedjan beskriver patientens hela väg genom hälso- och 
sjukvårdssystemet från den första kontakten till dess patienten är frisk eller inte kan få 
mera hjälp. Anderson och Helms (1998) beskriver i sin studie vikten av vårdarnas 
kommunikation, för att erhålla en kontinuitet i vården, vid överlämnandet av patient 
mellan sjukvårdens olika delar. 

Landstingen ansvarar för ambulanssjukvård och slutenvård (vård på sjukhus). 
Ambulanssjukvården har alltmer integrerats som en del av sjukvården och ses idag som 
en självklar del i vårdkedjan (Riktlinjer ambulans 2001). Som en länk mellan 
hemsjukvård och slutenvård när patienterna blir akut sjuka och i behov av akut 
sjuktransport. Huvuduppgifter för ambulanssjukvården är att understödja  övriga 
verksamheter inom hälso- och sjukvården vid behov av patienttransporter och att säkra 
behovet av vård och transport vid akut sjukdom eller skada. Socialstyrelsen beskriver i 
riktlinjer för ambulanssjukvården (2001, s.14) att ”överlämningar mellan olika 
verksamhetsgrenar är ofta den svagaste länken i en vårdkedja. Det är sannolikt också 
ambulanssjukvårdens svagaste länk. Ökad fokusering på rapportering och 
överbryggande dokumentation är angeläget. Utvecklingen måste gå mot en avsevärd 
förbättrad samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna så att den mottagande 
aktören tar hänsyn till tidigare utförda åtgärder och tar vara på de bedömningar och 
insatser som redan gjorts. Det finns då goda förutsättningar att utvärdera vårdkedjan”. 
Boström och Nyvall (2001) beskriver att rapporten vid överlämning till mottagande 
sjuksköterska vid akutmottagningen följer ett speciellt schema där sjukdomshistoria, 
aktuell händelse, given vård och behandling, observationer samt uppgifter om 
hemsituation mm ska ingå. Begreppet rapport definieras som redogörelse, anmälan, 
ömsesidig förbindelse (Malmström, 1994) och likhet (Marklund,2002). 

 ”Kvarboendeprincipen” ger äldre patienter rätt att bo kvar i sina hem och få samma 
vård som på gruppboende. Patienten har rätt att själv bestämma vart vården skall ske, 
vilket innebär att människor med stort vårdbehov bor kvar i hemmet (Gustafsson, 
1997). Kortare vårdtider i den slutna vården innebär att sjukare patienter utskrives 
tidigare till hemmen (Anderson, 1998). Patienterna bedöms som medicinskt 
färdigbehandlade (SOSFS 2005:27) och behöver därmed inte den slutna vårdens 
resurser. Detta har medfört en mer avancerad sjukvård och eftervård i hemmet. 
Kommunerna blev huvudmän för hemsjukvården genom införandet av ÄDEL-reformen 
1992 (Nilsson, 2001, Spri, 1999). I varje kommun är Medicinskt Ansvarig 
Sjuksköterska (MAS) ansvarig för omvårdnadens kvalité i hemsjukvården 
(www.aldreprojektet). Distriktssköterskan ansvarar för hälso- och sjukvården i 
kommunen och har patientansvar inom ett visst geografiskt område. 
Distriktssköterskans arbete styrs av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och 
åliggandelagen (LYS). Utifrån dessa lagar med ett etiskt förhållningssätt och i 
överensstämmande med vetenskap och beprövad erfarenhet främja hälsan och 
förebygga uppkomsten av sjukdomar hos enskilda och grupper. Distriktssköterskan 
skall också leda, planera och utveckla samarbetet med andra yrkesgrupper, 
organisationer och myndigheter (Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:5).  

Thakore och Morrisons (2001) studie beskriver att överlämnandet av patienter till 
akutsjukvården är en stressad situation för personalen. Viktiga delar i överlämnandet är 
patientsäkerhet, team arbete och upprätthållande av kontinuitet i vården. Patterson 
(1995) beskriver i en studie  sjuksköterskors kommunikationsprocess och kontinuiteten 
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av information vid överflyttning av patient på medicinklinik. Slutsatsen var att genom 
bra informationsöverföring mellan sjuksköterskorna, om patienten erhållen kunskap, 
resulterade i fler nöjda patienter. Patienterna behövde inte intervjuas om samma 
information flera gånger. Payne, Hardey och Coleman (2000) beskriver överlämningen 
av patient mellan sjuksköterskor på vårdavdelning och resultatet visar att överlämnandet 
är formellt, uppdelat, kryptiskt, ges snabbt och att jargong och förkortningar används. 
Vilket kräver att alla har samma utbildning för att kunna förstå rapporten. Även 
Sarvimäki (1997) påvisar att vardagsspråket i olika samhällsgrupper kan bestå av en 
yrkesjargong som kan verka svårförståeligt för utomstående. Payne, Kerr, Hawker, 
Hardey och Powell (2002) har i en reviewundersökning beskrivit att personalen 
upplever stress när det finns lite tid till planering och kommunikation, problemet ligger 
till största delen i organisationernas sociala struktur och kan inte härledas till 
individuella professioner blev deras slutsats. Olika vårdgivare är inte helt införstådda 
med varandras behov, begränsningar och påfrestningar. Patienterna efterlyser samarbete 
och effektivitet mellan professionerna, för att få kontinuitet i vården och viktig 
information överflyttad mellan de olika vårdgivarna. 
Anderson och Helms (1995) beskriver att när patienter skrivs ut från sjukhus ger 
distriktssköterskor initialt patientvård baserad på minimal rapport från sjukhusen. 
Distriktssköterskorna får oftast söka information om patienten genom att ringa den 
avdelningen som skrev ut patienten, kontakta läkaren eller från patienten vid första 
hembesöket. Vid utskrivningen av patient ger strukturella formulär med förtryckta 
uppgifter mer information till nästa vårdgivare än ”fritt” skrivande av sjuksköterskorna 
på avdelningen.  

Distriktssköterskan gör hembesök akut efter larm av patient eller anhörig. Patienten 
undersöks, bedöms och efter ställningstagande erhåller patienten adekvat hjälp i 
hemmet eller så kontaktas SOS alarm per telefon för att skicka en ambulans. Den 
organisation som gäller är att larmoperatören hos SOS tar emot samtalet, intervjuar och 
bedömer prioritet av larmet. Ambulans anländer till patientens hem och en överlämning 
sker mellan distriktssköterska och ambulanspersonal.  
Det finns lite beskrivet i litteraturen om hur rapportering av patienten sker vid 
överlämnandet mellan yrkesgrupperna. Vår studie avser att beskriva när yrkesgrupperna 
möts vid överlämning och deras rapportering av en akut sjuk/skadad patient i dennes 
hem. Överlämnandet avses när ambulanspersonalen anländer till patientens hem och till 
dess att distriktssköterska eller ambulanspersonal lämnar hemmet. En samverkan måste 
till för att kommunikationen i rapporten skall utmynna i en bra, trygg och säker 
omvårdnad för patienten.  
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva överlämnande och rapportering i patientens hem från 
distriktssköterska till ambulanspersonal. 
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METOD 
 
Studien är kvantitativ och som metod användes en postenkät, i vilken författarna 
utformade   enkätfrågorna (bilaga 1). Enkäten bestod av slutna frågor med en femgradig 
skala av Likerttyp. Ytterpunkterna angavs som alltid och aldrig (Polit&Hungler, 2001; 
Ejlertsson, 1996). Informanterna markerade med ett kryss det svarsalternativ som var 
lämpligast för dem och vid varje fråga lämnades utrymme för motivering av svaret. 
Enkäten avslutades med fem öppna frågor där informanterna fritt kunde utforma sina 
svar (Andersson, 1995). Samtliga frågor utgick från författarnas erfarenhet från 
överlämningar, rapporter och kommunikation; och socialstyrelsens författningssamling 
tillsammans med ambulanssjukvårdens riktlinjer. De slutna frågorna till de båda 
yrkesgrupperna var ej identiska. Distriktssköterskornas frågor utgick från om de gav 
rapport och om ambulanspersonalen frågade efter rapport. Ambulanspersonalens frågor 
grundade sig på om de fick rapport och om de frågade efter rapport.  Innan utskick 
validerades enkätfrågorna (face validity) i en pilot studie (ingick ej i studien) med två 
kollegor inom hemsjukvård och två från ambulanssjukvård (Polit & Hungler, 2001). 
Resultatet av pilotstudien medförde några omformuleringar och att två frågor togs bort 
och en ny tillkom. Totala antalet frågor blev 52 stycken (inklusive a och b alternativ). I 
studien har använts forskartriangulering, författarna kommer från olika vårdkontexter, 
och datatriangulering, informanterna kommer från två olika verksamheter (Streubert, 
1999 och Polit & Hungler, 2001).  
 
Informanter 
Enkäten var riktad till, sjuksköterskor som arbetar i kommun som distriktssköterskor 
med eller utan vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, och ambulanspersonal 
(ambulanssjukvårdare, sjuksköterska, ambulanssjuksköterska eller sjuksköterska med 
annan vidareutbildning)  (tabell 1). 
 
Tabell 1. Informanternas bakgrund 
 DSK AMB TOTALT         BORTFALL 
 n=34 n=42 n=76 
Kön 
Man  3 28 31 
Kvinna 31 13 44 1 
Ålder 
Medelvärde 49 40 44 1 
Range 32-62 27-56 27-62 1 
Vårdutbildning 
DSK 16  1 17 
SSK 18 23 41  
Ambulanssjukv.  0 18 18 
Tjänstgöringsgrad 
Heltid 23 38 61 
Deltid 11  4 15 
År i yrket 
Medelvärde 17 14 14,8 1 
Range 1-36 1-28 1-36 1 
 

Könsfördelningen skiljer sig i de båda yrkesgrupperna. Av distriktssköterskorna är nio 
procent män och bland ambulanspersonalen utgör männen sextioåtta procent. 
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Medelåldern är högre i distriktssköterskegruppen (49 år) än gruppen ambulanspersonal 
(40 år). Nittio procent av ambulanspersonalen arbetar heltid jämfört med sextioåtta 
procent av distriktssköterskorna.  
 
Urval 
Värmlands län består av 16 kommuner och författarna valde ut fem kommuner. 
Urvalskriteriet var att få en geografisk spridning över hela länet. Varje kommun erhöll 
tio enkäter, totalt 50 stycken. I Värmland finns 11 ambulansstationer och samma antal 
enkäter skickades till fem av dessa. Verksamhetscheferna för ambulanssjukvården i 
Värmland gjorde urvalet av ambulansstationer. Orsaken till detta var att vissa stationer 
redan deltog i andra studier och man ville inte belasta dem med ytterligare en. För 
hemsjukvården delade medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ut enkäten till tio 
distriktssköterskor i varje kommun och ambulanscheferna gjorde likadant till utvald 
personal på de fem ambulansstationerna. Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
ambulanschef fördelade enkäterna till personalen utifrån urvalskriterierna att 
informanterna var distriktssköterska, sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare. I de 
kommuner där antalet distriktssköterskor var tio stycken erhöll alla enkäter och där det 
fanns större antal lottade (slumpvis urval) medicinskt ansvarig sköterska vilka som 
skulle erhålla enkäter. På liknande sätt gjorde ambulanscheferna på ambulansstationerna 
(bilaga 8). 
 
Bortfall 
Totalt inkom 78 enkäter fördelat på 35 för distriktssköterskor och 43 för 
ambulanspersonal. Två enkäter var ej komplett ifyllda (en ambulanspersonal och en 
distriktssköterska) och bedömdes inte användbara i studien. Således var den totala 
undersökningspopulationen 76 personer det vill säga en svarsfrekvens på 76 procent och 
således ett totalt externt bortfall av 24 procent (24 enkäter). Fördelningen av det externa 
bortfallet för grupperna var  46 procent (16 enkäter) för distriktssköterskorna och 19 
procent (8 enkäter) för ambulanspersonalen.  
Av frågeformulärets 52 frågor ströks tre frågor vid studiens sammanställning. Frågorna 
handlade om ”arbetsgivarens internt givna utbildningar”, ”tidigare arbeten” och en fråga 
där ena yrkesgruppen skulle uttrycka om man tycker att den andra yrkesgruppen 
uttrycker att skriftlig information är viktigare än muntlig. Av enkätsvarens antal och 
innehåll kunde utläsas att frågeställningarna ej varit tillräckligt tydliga. Det interna 
bortfallet för de slutna frågorna redovisas vid resultatets tabeller. Internt bortfall för de 
öppna frågorna var för fråga 31 – två, fråga 32 – fjorton, fråga 33 – arton, fråga 34 – 
tjugotre och fråga 35 – trettiotvå. 
 
Datainsamling 

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna kontaktades per telefon av författaren som 
var distriktssköterska och ambulanscheferna av sjuksköterska på ambulans, sedan 
skickades informationsbrev (bilaga 4 och 7) och tillståndsblankett. Med varje enkät 
följde ett informationsbrev till informanterna (bilaga 9). För att kunna påminna de 
informanter som ej skickat in enkäten kodades denna med en bokstav och en siffra, 
märkningen av enkäterna listades och sparades av MAS och ambulanschef. Efter att 
enkäten besvarats skickade informanten den i medföljande kuvert, portot var betalt, 
direkt till författarna. För att undvika risken för identifikation av kollegor skickades 
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distriktssköterskornas enkätsvar till författaren från ambulanssjukvården och 
ambulanspersonalens till författaren från hemsjukvården för sammanställning. Efter tio 
dagar togs första telefonkontakten med  MAS/ambulanschef om vilka informanter som 
ej skickat in enkäten. MAS och ambulanscheferna påminde då dessa informanter. 
Påminnelserna upprepades sedan med intervaller på cirka en vecka. Efter fyra veckor 
avslutades påminnelserna till ambulansstationerna eftersom nästan samtliga enkäter 
(n=43) skickats åter. De enkäter (n=35) som besvarats av distriktssköterskor hade 
inkommit efter åtta veckor. En sista påminnelse gjordes efter fjorton veckor genom 
telefonkontakt med medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Detta för att uppnå en 
svarsfrekvens i paritet med ambulanspersonalen. En icke besvarad enkät inkom.  
 
Dataanalys  

Likert skalans poängsättning 1 (alltid) till 5 (aldrig) användes och analysen av resultatet 
från enkätundersökningen genomfördes med hjälp av dataprogrammet Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 11, (Aronsson, 2002). Beskrivande och 
analytisk statistik genomfördes. Beskrivande genom beräkning av distriktssköterskornas 
och ambulanspersonalens svarsfördelning i procent och antal (Polit&Hungler, 2001) 
och statistisk genom  Pearson Chi-Square test,  ”test the difference in propotions in two 
or more independent groups” (Polit&Hungler, 2001 s.359). Vid beräkning av Chi-
Square godtas inte förväntade värden som är mindre än fem. Något enstaka värde kan 
godtas men det förväntade värdet får absolut inte vara mindre än två. Detta förhållande 
styrde indelningen av svarsalternativen när Chi-Square beräknades. När svarsfrekvenser 
var mindre än två sammanfördes svarsalternativen till två i form av ibland/sällan/aldrig 
och ofta/alltid eller alltid/ofta/ibland och sällan/aldrig (Polit&Hungler, 2001). Fanns 
inga förväntade värden lägre än två gjordes beräkningen utifrån alternativen ofta/alltid, 
ibland och sällan/aldrig. Motiveringar/kommentarer som informanterna gav till de 
besvarade slutna frågorna skrevs ut som citat och sammanställdes. Ur mängden av citat 
valde författarna de som bedömdes styrka tendenser som kunde utläsas ur det statistiska 
materialet (Andersson, 1995). 

Författarna valde att analysera de öppna frågorna enligt kvalitativ innehållsanalys. 
Downe-Wamboldt (1992) beskriver metoden som en undersökningsmetod som tillåter 
en systematisk och objektiv databearbetning för att se olika fenomen som träder ut från 
skriven text. Analyseringen av de kvalitativa data var både en aktiv och en interaktiv 
process under bearbetningen av svaren. Författarna skrev ut samtliga svar från de fem 
öppna frågorna, sammanställde dem under varje frågeställning och läste igenom 
materialet ett flertal gånger. Under genomläsningen av de skrivna svaren 
utkristalliserades bärande ord som bildade kategorier, vilka sedan sammanfördes under 
gemensamma tema. Rubrik över tema följer strukturen från enkäten. Huvudtema 
uppdelades utifrån yrkesgrupper och underkategorierna. Diskussioner mellan författarna 
fördes fortlöpande under denna process. Kategorierna har styrkts med citat från 
informanterna (Downe-Wanboldt, 1992, Polit&Hungler, 2001).  
 
Etiskt övervägande 

Ansökan om skriftligt tillstånd för genomförande av studien skickades till; 
verksamhetscheferna för ambulanssjukvården i Värmland (bilaga 2 och 3), 
ambulanscheferna på ambulansstationerna (bilaga 4 och 5) och medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor (MAS) i kommunerna (bilaga 6 och 7). Informanterna upplystes genom 
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medskickat informationsbrev (bilaga 9) att deltagandet i studien var frivilligt och att 
konfidentialitet garanterades. Datamaterialet som inkommit till författarna har förvarats 
säkert, anonymt och kodat. Forskarna eller obehöriga kan ej koppla samman data med 
identifierbara individer. Endast författarna och handledaren har under studien haft 
tillgång till materialet. Kodlistorna kommer efter studien att förstöras. Endast personal 
och inga patienter deltog i studien. Utifrån denna grund och riktlinjer för etisk värdering 
av medicinsk humanforskning gjordes bedömningen av författarna och handledaren att 
ingen etikansökan behövde skickas till etiska kommittén vid Karlstads universitet 
(Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning, 2000). 
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RESULTAT, kvantitativ analys 
 
Resultatet visar distriktssköterskors och ambulanspersonals beskrivning av 
rapporteringens innehåll och hur överlämnandet av patienten sker i dennes hem. Den 
statistiska bearbetningen redovisas i tabeller där värden som frekvenser, procent och 
chi-square värde samt signifikansnivå (p-värde) anges. Efter varje tabell finns 
författarnas kommentar och utvalda citat från informanternas kommentarer. Strukturen i 
redovisningen följer frågeenkätens kronologiska ordning. Huvudrubriker i 
resultatpresentationen är: "överlämning av patient i dennes hem"; "information och 
kunskap som förmedlas mellan yrkesgrupperna muntligt och skriftligt"; "de båda 
yrkesgruppernas insikt i varandras dagliga arbete" och "kommunikation och 
överlämnande". Förkortningarna DSK, för distriktssköterska, och AMB, för 
ambulanspersonal, används genomgående i resultatets tabeller 
 
ÖVERLÄMNING AV PATIENT I DENNES HEM 
 
Ambulanspersonals och distriktssköterskors beskrivning av överlämning av patient i 
dennes hem visas under rubrikerna  "övertagande av ansvar"; "upplevelse av stress"; 
"tid för rapport"; "patientens närvaro vid rapportering" och "anhörigs närvaro vid 
rapportering". 
 
Övertagande av ansvar 
I tabell 2 redovisas distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågan om 
ambulanspersonal tar över ansvaret direkt vid ankomsten till patientens hem. 
Tabell 2. Ambulanspersonalens övertagande av ansvar direkt vid ankomsten till patientens hem
             DSK               AMB.   
              n=33          n=40     
 n  (%) n  (%) Chi-  p-värde  
         Square 
 
Alltid/ofta 31  (94) 33  (83) 2,189  NS 
 
Ibland/sällan/aldrig  2    (6)  7  (17)   
 
Bortfall: 1 DSK och 2 AMB. 
Df (degrees of freedom) = 1  
NS= Icke signifikant 

Nio av tio distriktssköterskor och åtta av tio ambulanspersonal svarar att 
ambulanspersonal alltid/ofta direkt tar över ansvaret för patienten vid ankomsten till 
patientens hem. Skillnaden är ej signifikant. Svarsfrekvensen för alternativen sällan/ 
aldrig var för distriktssköterskor en och ambulanspersonal en. För att kunna beräkna 
Chi-square sammanfördes därför svarsalternativen ibland/sällan/aldrig. 
 
”Ja, i och med att amb.pers. kommer rapporterar man över vad som hänt och aktuellt status.”(DSK) 
 
”Känslan är väl den att när man påkallat ambulans så tar man omedelbart ett ansvar när man kliver över 
tröskeln.”(AMB) 
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Upplevelse av stress 

Tabell 3 visar informanternas svar på frågan om de upplever stress vid överlämnandet 
av patienten i dennes hem. 
Tabell 3 Upplevelse av stress vid överlämnandet av patienten  i dennes hem 
  DSK   AMB.   
  n=33   n=42   
 n  (%) n  (%) Chi-  p-värde 
         Square 
 
Alltid/ofta/ibland  9   (27) 16    (38) 0,724  NS  
  
Sällan/aldrig 24  (73) 26  (62) 
 
Bortfall: 1 DSK 
Df (degrees of freedom) = 1 
NS= Icke signifikant 

Mer än hälften av de båda yrkesgrupperna upplever sällan/aldrig stress i samband med 
överlämnandet av patient i dennes hem. Skillnaden är ej signifikant. Svarsfrekvensen 
för svarsalternativen alltid/ofta var för distriktssköterskor tre och för ambulanspersonal 
tre, vilket medförde sammanslagning av svarsalternativen alltid/ofta/ibland för att kunna 
beräkna chi-square. Informanterna skriver i sina kommentarer att faktorer som påverkar 
stressnivån är patientens tillstånd, miljön, pappersarbete, anhörigkontakter och 
utförande av ordinationer innan överlämnandet. 
 
”Svårt att hinna med anhörigkontakter, pappersarbete och att utföra ordinationer innan överlämnandet 
ska ske vid prio 1.”(DSK) 
 
”Vid överlämnandet känner jag ingen stress, sedan beror pat tillstånd på om stress uppstår.”(AMB) 
 
Tid för rapport 

I tabell 4 redovisas yrkesgruppernas svar på frågan om tiden för rapport är för kort. 
Tabell 4 Tiden för rapport är för kort 
 DSK    AMB.   
 n=33    n=42   
 n  (%)  n  (%) Chi-  p-värde 
         Square 
 
Alltid/ofta/ibland 9   (27)  28  (67) 9,581  0,002 
   
Sällan/aldrig 24  (73)  14  (33)  
 
Bortfall: 1 DSK 
Df (degrees of freedom) = 1 

Det råder en signifikant skillnad mellan de båda yrkesgrupperna när de beskriver 
rapporteringstiden. Ambulanspersonalen tycker att tiden för rapport alltid/ofta/ibland är 
för kort medan distriktssköterskorna uppger sällan/aldrig. Svarsalternativet alltid/ofta 
besvarades av en distriktssköterska och sex ambulanspersonal. För att kunna beräkna 
chi-square sammanfördes därför svarsalternativen alltid/ofta/ibland. 
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”Ambulanspersonalen är mycket noga och är angelägna om att få en så noggrann rapport som möjligt 
om det inte är en mycket akut situation.”(DSK) 
 
”Ofta saknas tid för rapportering”. (AMB) 
 
Patients närvaro vid rapportering 
Tabell 5 visar distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågorna om patienten 
är närvarande eller bör vara närvarande vid rapportering. 
Tabell 5. Patients närvaro vid rapportering 
  Är närvarande        Bör närvara 
 DSK  AMB.         DSK  AMB.  
 n=33  n=42         n=33  n=40 
 n (%) n (%) Chi-   p-värde n (%) n (%) Chi-   p-värde
       Square           Square 
 
Alltid/ofta 23 (70) 26 (62) 0,323  NS   20 (61) 18 (44) 1,765  NS 
 
Ibland/sällan/aldrig 10 (30) 16 (38)        13 (39) 22 (56)    
 
Bortfall: 1 DSK         Bortfall: 1 DSK och 2 AMB 
Df (degrees of freedom) = 1      Df (degrees of freedom) = 1 
NS= Icke signifikant        NS= Icke signifikant   

Ingen signifikant skillnad råder för patients närvaro vid rapportering. Detta gäller både 
beskrivningen av om patienten är och bör närvara vid rapportering. Patienten är 
alltid/ofta närvarande vid rapporteringen svarar sjuttio procent av distriktssköterskorna 
och nästan lika stor andel av ambulanspersonalen. För att kunna beräkna chi-square 
sammanfördes svarsalternativen ibland/sällan/aldrig. Patienten är sällan/aldrig 
närvarande vid rapporteringen svarade en distriktssköterska och två ambulanspersonal. 
Två distriktssköterskor och sju ambulanspersonal tyckte att patienten ej bör närvara vid 
rapportering. 
    
”Jag rapporterar i regel under tiden som amb.pers. jobbar och kan pat. tala så är han också med i 
informationen.”(DSK) 
 
”Det är inte alltid varken rätt eller lätt att ge rapport invid patienten. Pat kan missuppfatta, kanske hör 
dåligt och därmed oroas i onödan.”(AMB.) 
 
”När pat. är närvarande måste tid finnas för förklaringar om dessa uppstår. Pat. ska i möjligaste mån 
vara delaktig.”(DSK) 
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Anhörig närvaro vid rapportering 
I tabell 6 redovisas yrkesgruppernas svar på frågorna om anhöriga är eller bör vara 
närvarande vid rapportering. 
Tabell 6 Anhörigs närvaro vid rapportering 
  Är närvarande        Bör närvara 
 DSK  AMB.         DSK  AMB.     
 n=32  n=41         n=33  n=41     
 n (%) n (%) Chi-  p-värde  n (%) n (%) Chi-   p-värde 
       Square            Square 
 
Alltid/ofta 18 (56) 23 (56) 0   NS   19 (58) 20 (49) 0,567  NS 
    
Ibland/sällan/aldrig 14 (44) 18 (44)        14 (39) 21 (51) 
      
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB           Bortfall: 1 DSK och 1 AMB 
Df (degrees of freedom) = 1           Df (Degrees of freedom) = 1 
NS= Icke signifikant     NS= Icke signifikant  

I båda yrkesgrupperna svarar cirka hälften att anhöriga till patienten alltid/ofta är och 
bör närvara när distriktssköterskan ger rapport till ambulanspersonalen. Ingen 
signifikant skillnad råder. Svarsalternativen ibland/sällan/aldrig sammanfördes för att 
kunna beräkna chi-square. Anhörig är sällan/aldrig närvarande uppgav två 
distriktssköterskor och sex ambulanspersonal. En distriktssköterska och fyra 
ambulanspersonal svarade att anhörig sällan/aldrig bör närvara vid rapportering.  
 
”Anhöriga är ju hos patienten och är delaktiga // Samt om patienten inte vill att anhöriga skall ha 
information (tystnadsplikten).”(DSK) 
 
”Beror på vad saken gäller. Ibland vill ej patient att anhöriga får reda på saker. En integritets 
fråga.”(AMB) 
 
”Ibland kan anhörig vara en tillgång. Ibland är det anhöriga som är det största problemet.”(AMB) 
 
INFORMATION OCH KUNSKAP SOM FÖRMEDLAS MELLAN 
YRKESGRUPPERNA  MUNTLIGT OCH SKRIFTLIGT 
 
Information och kunskap som förmedlas mellan distriktssköterskor och 
ambulanspersonal vid överlämnandet i patientens hem presenteras under rubrikerna; 
”rapport om aktuell händelse”; ”rapport om given behandling”; ”rapport om patientens 
omvårdnadsbehov”; ”rapport om patientens sjukdomshistoria”; ”rapport om anhörigas 
namn och telefonnummer”; ”rapport om ansvariga kontaktpersoner i kommunen”; 
”rapport om patientens överkänslighet (varning)” och ”skriftlig rapport viktigare än 
muntlig”. 
 
Rapport om aktuell händelse 
Tabell 7 visar distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågan om de ger/får 
muntlig rapport och om ambulanspersonal frågar efter muntlig rapport om aktuell 
händelse. 
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Tabell 7 Muntlig rapport om aktuell händelse    
  Rapport 
 Ger       Får        Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.       DSK   AMB. 
 n=32  n=41        n=33   n=40 
 n (%) n (%) Chi- p-värde n (%)  n (%) Chi- p-värde 
       Square           Square 
 
Alltid/ofta 23 (72) 22 (54) 2,551 NS   18 (55 )  29 (73) 2,818 NS
  
Ibland  6 (19) 12 (29)      11 (33)   7 (17) 
 
Sällan/aldrig  3   ( 9)  7 (17)         4 (12 )    4 (10) 
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB       Bortfall: 1 DSK och 2 AMB 
Df  (degrees of freedom) = 2     Df  (degrees of freedom) = 2 
NS= Icke signifikant       NS= Icke signifikant 

I tabell 8 redovisas yrkesgruppernas svar på frågorna om man ger/får skriftlig rapport 
och om ambulanspersonal frågar efter skriftlig rapport om aktuell händelse. 
Tabell 8 Skriftlig rapport om aktuell händelse   
  Rapport 
 Ger   Får         Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.         DSK  AMB. 
 n=33  n=41         n=33  n=41 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde  n (%) n (%) Chi- p-värde 
       Square            Square 
 
Alltid/ofta 22 (67) 24 (59) 7,597  0,022   10 (30) 25 (61) 6,953 0,031
     
Ibland  2 (6)  12 (29)        8 (24)  5 (12) 
  
Sällan/aldrig  9 (27)  5 (12)        15 (46) 11 (27) 
 
Bortfall: 1 DSK och 1 AMB        Bortfall: 1 DSK och 1 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2    Df (degrees of freedom) = 2 

Det råder ingen signifikant skillnad mellan distriktssköterskor och ambulanspersonal 
vid muntlig rapport om aktuell händelse, vid skriftlig rapport råder statistisk signifikans. 
Antal distriktssköterskor som alltid/ofta ger muntlig eller skriftlig rapport om aktuell 
händelse är ungefär lika. Samma förhållande gäller antalet ambulanspersonal som svarat 
att de får sådana rapporter (tabell 7 och 8).  
Fler distriktssköterskor uppger att ambulanspersonalen alltid/ofta frågar efter muntlig 
rapport om aktuell händelse än efter skriftlig (tabell 7 och 8). Högre andel 
ambulanspersonal än distriktssköterskor anser att ambulanspersonalen frågar efter både 
skriftlig och muntlig information om aktuell händelse. 
      
”Viktigt med direkt-kommunikation. Samt snabb informationsöverföring.”(DSK) 
 
”De flesta distriktssköterskorna ger muntlig rapport vissa är ej kvar i patientens hem då ambulansen 
anländer, vissa ger ej muntlig information utan hänvisar till att kontakt har tagits med akutmottagningen 
och därmed är den muntliga rapporten gjord. Någon har varit för stressad och blivit smått otrevlig då 
förfrågan gjorts om muntlig rapport, hänvisning har gjorts till den skriftliga omvårdnadsanamnesen. En 
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mycket vanlig mening är: jag känner ej patienten. Jag är extra, jag jobbar på bemanningsföretag …. 
Etc.”(AMB) 
 
”Om D.S. har lämnat bostaden har hon nästan alltid skrivit ett meddelandeblad med aktuell information 
om patienten.”(AMB) 
 
”Om distriktssköterskan inte tar initiativet till rapport frågar jag alltid efter det.”(AMB) 
 
”Har då chans att fråga något jag kanske inte får svar på i skrift.”(AMB) 
 
”De behöver inte fråga efter den. Det känns självklart med en kommunikation vid överlämnandet.”(DSK)  
 

Rapport om given behandling 
I tabell 9 redovisas distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågorna om de 
ger/får muntlig rapport och om ambulanspersonalen frågar efter muntlig rapport om 
given behandling.  
Tabell 9  Muntlig rapport om given behandling   
  Rapport  
 Ger  Får          Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.         DSK  AMB. 
 n=32  n=40         n=32  n=39 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde  n  (%) n (%)  Chi-  p-värde 
       Square             Square 
  
Alltid/ofta 29 (91) 30 (75) 2,934  NS   17 (53) 31 (79)  5,578 0,018
      
Ibland/sällan/aldrig  3  (9) 10 (25)        15 (47)  8 (21)  
 
Bortfall: 2 DSK och 2 AMB       Bortfall: 2 DSK och 3 AMB 
Df (Degrees of freedom = 1     Df (Degrees of freedom) = 1 
NS= Icke signifikant      
 
Tabell 10 visar yrkesgruppernas svar på frågorna om de ger/får skriftlig rapport och om 
ambulanspersonalen frågar efter skriftlig rapport om given behandling.  
Tabell 10 Skriftlig rapport om given behandling    
  Rapport 
 Ger  Får         Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.       DSK  AMB 
 n= 32  n= 41        n= 32  n= 39 
 n (%) n (%) Chi-   p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
       Square          Square 
 
Alltid/ofta 21 (66) 26 (64) 13,879 0,01  4 (13) 27 (69) 20,491  0,000
    
Ibland  2  (6) 14 (34)       12 (37)  6 (15) 
 
Sällan/aldrig  9 (28)  1 (2)        16 (50)  6 (16) 
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB      Bortfall: 2 DSK och 3 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2         Df (degrees of freedom) = 2 
Ingen signifikant skillnad råder mellan distriktssköterskor och ambulanspersonal om de 
ger/får muntlig rapport om given behandling (tabell 9). Men signifikanta skillnader 
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finns mellan yrkesgruppernas svar om ambulanspersonalen frågar efter muntlig eller 
skriftlig rapport (tabell 9 och 10) och så även för svaren om de ger/får skriftlig rapport 
(tabell 10) 

Båda yrkesgrupperna har högre svarsfrekvens för alternativet alltid/ofta muntlig rapport 
än skriftlig. Nio distriktssköterskor uppger att de sällan/aldrig ger skriftlig rapport 
(tabell 9 och 10). Drygt hälften av distriktssköterskorna svarar att ambulanspersonalen 
alltid/ofta frågar efter muntlig rapport om given behandling och när det gäller skriftlig 
rapport uppger hälften av distriktssköterskorna att de sällan/aldrig får denna fråga 
(tabell 9 och 10). 
 
”Överrapportering skall alltid ske. Viktigt att få information direkt tex vilka läkemedel som givits.”(DSK) 
 
”Brukar tala om vad de gjort men det har hänt ett antal ggr att man ej fått reda på det”.(AMB) 
 
”Ingen direkt efterfrågan eftersom de ändå får den.” (DSK) 

"Frågar alltid om detta"(AMB)  
 
Rapport om patientens omvårdnadsbehov 
Tabell 11 visar distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågorna om de ger/får 
muntlig rapport och om ambulanspersonal frågar efter muntlig rapport om patientens 
omvårdnadsbehov. 
Tabell 11 Muntlig rapport om omvårdnadsbehov 
  Rapport 
 Ger  Får        Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.       DSK  AMB 
 n=32  n=41        n=32  n=41 
 n (%) n (%) Chi- p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
       Square          Square 
 
Alltid/ofta 13 (41) 15 (37) 0,447 NS   3 (9)  19 (46) 12,197  0,002
   
Ibland 9 (27) 14 (34)        9 (28) 10 (25) 
  
Sällan/aldrig 10 (32) 12 (29)       20 (63) 12 (29)  
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB.           Bortfall: 2 DSK och 2 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2     Df (degrees of freedom) = 2 
NS= Icke signifikant  
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I tabell 12 redovisas yrkesgruppernas svar på frågorna om de ger/får skriftlig rapport 
och om ambulanspersonal frågar efter skriftlig rapport om patientens omvårdnadsbehov. 
Tabell 12 Skriftlig rapport om omvårdnadsbehov 
  Rapport 
 Ger  Får        Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.       DSK  AMB. 

 n=32  n=41        n=32  n=40 
 n (%) n (%) Chi- p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
       Square          Square 
 
Alltid/ofta 20 (63) 20 (49) 3,202 NS   5 (16) 19 (47) 8,508  0,014
    
Ibland 5 (15) 14 (34)        8 (25)  8 (20) 
  
Sällan/aldrig 7 (22)  7 (17)       19 (59) 13 (33)  
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB         Bortfall: 2 DSK och 2 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2  Df (degrees of freedom) = 2  
NS= Icke signifikant    

Inom båda yrkesgrupperna ger/får fler skriftlig än muntlig rapport om patientens 
omvårdnadsbehov. Ungefär trettio procent av både distriktssköterskor och 
ambulanspersonal svarar att de sällan/aldrig ger/får muntlig rapport (tabell 11 och 12). 
Skillnaden är ej signifikant. 
En signifikant skillnad råder mellan distriktssköterskors och ambulanspersonals svar om 
ambulanspersonalen frågar efter muntlig eller skriftlig rapport om patientens 
omvårdnadsbehov. Distriktssköterskorna har högre svarsfrekvens mot alternativen 
sällan/aldrig och ambulanspersonalen mot alltid/ofta (tabell 11 och 12). 
 
”Ofta rapporteras tex. demens och kommunikationsproblem men inte så mycket av omv.behoven för 
övrigt.”(DSK) 
 
”Det är ofta inte relevant för ambulanstransporten.”(AMB) 
 
”De har ju ett inform/ rapportblad som oftast är ifyllt om patientens omv. behov. Kan ha fyllts i av annan 
personal.”(AMB)  
 
”De frågar inte efter det, antagligen p.g.a. att de får den ändå.”(DSK)  
  
”Om jag bedömer att patienten verkar ha särskilt omvårdnadsbehov som är relevant för den tid jag 
ansvarar för patienten.”(AMB) 
 
Rapport om patientens sjukdomshistoria 
Distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågorna, om de ger/får muntlig 
rapport och om ambulanspersonalen frågar efter muntlig rapport om patientens 
sjukdomshistoria, visas i tabell 13.  
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Tabell 13 Muntlig rapport om sjukdomshistoria    
  Rapport 
 Ger  Får         Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.        DSK  AMB. 
 n=32  n=41        n=32  n=40 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
    Square    Square 
 
Alltid/ofta 16 (50) 14 (34) 3,137  NS    8 (25) 29 (72) 16,230  0,000
    
Ibland  7 (22) 18 (44)        9 (28)  5 (13) 
  
Sällan/aldrig  9 (28)  9 (22)       15 (47)  6 (15) 
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB               Bortfall: 2 DSK och 2 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2 Df (degrees of freedom) = 2 
NS= Icke signifikant1 
 
Tabell 14 visar yrkesgruppernas svar på frågorna om de ger/får skriftlig rapport och om 
ambulanspersonalen frågar efter skriftlig rapport om patientens sjukdomshistoria. 
Tabell 14 Skriftlig rapport om sjukdomshistoria  
  Rapport 
 Ger  Får         Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.        DSK  AMB. 
 n=32  n=41        n=32  n=40 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
    Square    Square 
 
Alltid/ofta 17 (53) 10 (24) 17,151  0,000  8 (25) 16 (40) 13,050  0,001
      
Ibland  3 (10) 23 (56)        1   (3) 11 (28) 
  
Sällan/aldrig 12 (37)  8 (20)       23 (72) 13 (32) 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB         Borfall: 2 DSK och 2 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2     Df (degrees of freedom) = 2 

I resultatet har ej kunnat påvisas någon signifikant skillnad mellan distriktssköterskors 
och ambulanspersonals beskrivning av om de ger/får muntlig rapport. Ungefär hälften 
av distriktssköterskorna uppger att de alltid/ofta ger muntlig rapport emedan 
ambulanspersonalens svar visar en spridning med en något högre svarsfrekvens för 
alternativet ibland (tabell 13). En signifikant skillnad råder mellan yrkesgruppernas svar 
om muntlig rapport om patientens sjukdomshistoria efterfrågas av ambulanspersonalen. 
Sällan/aldrig anser fyrtiosju procent av distriktssköterskorna emedan sjuttiotvå procent 
av ambulanspersonalen svarar att de alltid/ofta frågar (tabell 13).  
Svaren som yrkesgrupperna avgivit om de ger/får skriftlig rapport om patientens 
sjukdomshistoria uppvisar en signifikant skillnad. Signifikans råder även för 
distriktssköterkornas och ambulanspersonals svar om ambulanspersonal frågar efter 
skriftlig rapport om patientens sjukdomshistoria (tabell 14). Femtiotre procent av 
distriktsköterskorna svarar att de alltid/ofta ger skriftlig rapport emedan tjugofyra 
procent av ambulanspersonalen anger att de alltid/ofta får en sådan rapport.  
Ambulanspersonalen frågar sällan/aldrig efter skriftlig rapport om patientens 
sjukdomshistoria uppger sjuttiotvå procent av distriktssköterskorna  (Tabell 14). 
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”Endast det akuta har betydelse för ambulanspers.”(DSK) 
 
”Måste ju ha bakgrunden som är aktuellt för övertagande av patient.”(DSK) 
 
”Ofta är det en omvårdnadsjournal med något medicinskt komplement.”(AMB) 
 
”Är ju inte nödvändigt för oss att veta egentligen.”(AMB)  
 
”Endast om det har betydelse för vården i ambulansen.”(DSK) 
 
Rapport om anhörigas namn och telefonnummer 
Tabell 15 visar distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågorna om de 
ger/får muntlig rapport och om ambulanspersonal frågar efter muntlig rapport om 
patientens anhörigas namn och telefonnummer. 
Tabell 15 Muntlig rapport om anhörigas namn och telefonnummer   
  Rapport 
 Ger  Får         Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.        DSK  AMB. 
 n=31  n=40        n=31  n=40 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
       Square           Square 
 
Alltid/ofta  5 (16)  17 (43) 14,237   0,001  7 (23) 22 (55) 10,557  0,005
    
Ibland  2   (7) 10 (25)       7 (22) 10 (25) 
  
Sällan/aldrig 24 (77) 13 (32)       17 (55)  8 (20) 
 
Bortfall: 3 DSK och 2 AMB               Bortfall: 3 DSK och 2 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2  Df (degrees of freedom) = 2 
 
I tabell 16 redovisas yrkesgruppernas svar på frågorna om de ger/får skriftlig rapport 
och om ambulanspersonal frågar efter skriftlig rapport om anhörigas namn och 
telefonnummer. 
Tabell 16. Skriftlig rapport om anhörigas namn och telefonnummer.    
  Rapport 
 Ger  Får         Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.        DSK  AMB. 
 n=32  n=41        n=32  n=40 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
       Square           Square 
 
Alltid/ofta 24 (75) 19 (46) 12,867  0,002  8 (25) 22 (55) 15,766  0,000
    
Ibland   2   (6)  18 (44)       6 (19) 13 (33) 
  
Sällan/aldrig  6 (19)  4 (10)       18 (56)  5 (12) 
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB          Bortfall: 2 DSK och 2 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2          Df (degrees of freedom) = 2 

Resultatet uppvisar signifikanta skillnader mellan distriktssköterskors och 
ambulanspersonals svar om de ger/får muntlig/skriftlig rapport och om 
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ambulanspersonalen frågar efter muntlig/skriftlig rapport om anhörigas namn och 
telefonnummer (tabell 15 och 16). Sjuttiosju procent av distriktssköterskorna svarar att 
de aldrig eller sällan ger muntlig rapport om anhörigas namn och telefonnummer, fyrtio 
procent av ambulanspersonalen uppger alltid/ ofta erhåller de muntlig rapport (tabell 
15). Den vanligaste rapporten som ges/fås om anhörigas namn och telefonnummer är 
den skriftliga (tabell 15 och 16). På frågan om ambulanspersonal frågar efter 
muntlig/skriftlig information svarar drygt hälften av distriktssköterskorna sällan/aldrig 
och ungefär lika många ambulanspersonal alltid/ofta (tabell 15 och 16). 
 
”Som tur är får man ofta denna info. skriftligt.”(AMB)  
 
”Fyller på i meddelandebladet de uppgifter som rör anhöriga och tel.nr.”(DSK)  
 
”De förutsätter väl att informationen finns i bifogat brev.” (DSK) 

”Frågar eller ser om det finns med på meddelandebladet.”(AMB)  

 
Rapport om ansvariga kontaktpersoner i kommunen. 
Tabell 17 visar distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågorna om de 
ger/får muntlig rapport och om ambulanspersonalen frågar efter muntlig rapport om 
ansvariga kontaktpersoner i kommunen. 
Tabell 17 Muntlig rapport om ansvariga kontaktpersoner i kommunen   
  Rapport 
 Ger  Får          Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.         DSK  AMB 
 n=32  n=41         n=32  n=40 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
       Square            Square 
 
Alltid/ofta/ibland 5  (15) 10  (24) 0,846  NS   2 (6)  12 (30) 6,402 0,011
      
Sällan/aldrig 27 (85) 31 (76)        30 (94) 28 (70)  
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB          Bortfall: 2 DSK och 2 AMB 
Df (degrees of freedom) = 1           Df (degrees of freedom) = 1 
NS= Icke signifikant              
 
I tabell 18 redovisas yrkesgruppernas svar på frågorna om de ger/får skriftlig rapport 
och om ambulanspersonalen frågar efter skriftlig rapport om ansvariga kontaktpersoner 
i kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Tabell 18 Skriftlig rapport om ansvariga kontaktpersoner i kommunen   
  Rapport 
 Ger  Får          Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.         DSK  AMB. 
 n=32  n=41         n=32   n=41 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde  n (%) n (%) Chi-   p-värde 
       Square            Square 
 
Alltid/ofta/ibland 16 (50) 20 (49) 0,011  NS    3    (9)  16 (39) 8,206 0,004
     
Sällan/aldrig 16 (50) 21 (51)        29 (91) 25 (61) 
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB               Bortfall: 2 DSK och 1 AMB 
Df (dgrees of freedom) = 1 Df (degrees of freedom) = 1 
NS= Icke signifikant     

Resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan yrkesgruppernas svar om de ger/får 
muntlig rapport om ansvariga kontaktpersoner. Både distriktssköterskor  och 
ambulanspersonal uppger att de sällan/aldrig ger eller får  muntlig rapport om patientens 
ansvariga kontaktpersoner i kommunen (tabell 17). Signifikant skillnad föreligger 
mellan yrkesgruppernas svar om ambulanspersonalen frågar efter muntlig/skriftlig 
rapport om ansvariga kontaktpersoner i kommunen. Drygt nittio procent av 
distriktssköterskorna och sextio procent av ambulanspersonalen uppger att frågan 
sällan/ aldrig ställs (tabell 17 och 18). För att kunna beräkna chi-square sammanfördes 
svarsalternativen alltid/ofta/ibland i både tabell 17 och 18.    

”Ej aktuell information till ambulanspers. anser jag.” (DSK) 
 
”Inget som vi behöver veta egentligen.” (AMB) 
 
”Om behov finns rapporteras detta till sjukvårdsinrättningen dit pat. skickas. Har amb.personalen 
användning av den informationen?” (DSK) 

” Som allt annat står detta i medd. bladet.” (AMB) 
 
”Står aldrig med på meddelandebladet.” (AMB) 
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Rapport om patientens överkänslighet (Varning) 

I tabell 19 redovisas distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågorna om de 
ger/får muntlig rapport och  om ambulanspersonalen frågar efter muntlig rapport om 
patientens överkänslighet. 
Tabell 19  Muntlig rapport om överkänslighet (Varning)   
       Rapport 
 Ger  Får         Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.        DSK  AMB 
 n=32  n=41        n=32  n=40 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
       Square           Square 
 
Alltid/ofta 15 (47) 16 (39) 0,457  NS   4 (12) 19 (47) 24,200  0,000
   
Ibland  9 (28) 12 (29)        2 (13) 13 (33) 
  
Sällan/aldrig  8 (25) 13 (32)       26 (81)  8 (20)  
 
Bortfall: 2 DSK och 1 AMB       Bortfall: 2 DSK och 2 AMB  
Df (degrees of freedom) = 2     Df (dgrees of freedom) = 2 
NS= Icke signifikant 
 
Tabell 20 visar yrkesgruppernas svar på frågorna om de ger/får skriftlig rapport och om 
ambulanspersonalen frågar efter skriftlig rapport om patientens överkänslighet. 
Tabell 20 Skriftlig rapport om överkänslighet (Varning)  
  Rapport 
 Ger  Får         Frågar amb. efter rapport? 
 DSK  AMB.        DSK  AMB 
 n=32  n=41        n=32  n=41 
 n (%) n (%) Chi-  p-värde n (%) n (%) Chi-  p-värde 
       Square           Square   
 
Alltid/ofta 22 (69) 18 (44) 15,207  0,000   3  (9) 15 (36) 21,994  0,000
   
Ibland  2 (6)  18 (44)        2  (6) 13 (32) 
  
Sällan/aldrig  8 (25) 5  (12)       27 (85) 13 (32) 
 
Bortfall:  2 DSK och 1 AMB      Bortfall: 2 DSK och 1 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2 Df (degrees of freedom) = 2 

För muntlig rapport om patientens överkänslighet (Varning) uppvisas inga signifikanta 
skillnader mellan distriktssköterskors och ambulanspersonals svar. Signifikanta 
skillnader råder för yrkesgruppernas svar om de ger/får skriftlig rapport om patientens 
överkänslighet och om ambulanspersonalen frågar efter muntlig/skriftlig rapport. 
Distriktssköterskorna ger i större omfattning skriftlig än muntlig rapport om patientens 
överkänslighet. En fjärdedel anger att de sällan/aldrig lämnar varken muntlig eller 
skriftlig rapport (tabell 19 och 20). 
Ambulanspersonalen frågar sällan/aldrig efter muntlig eller skriftlig rapport om 
patientens överkänslighet uppger över åttio procent av distriktssköterskorna. Mindre än 
hälften av ambulanspersonalen svarar att de alltid/ofta frågar efter rapport om patientens 
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överkänslighet. Dock frågar några fler efter muntlig än skriftlig rapport (tabell 19 och 
20). 
 
”Uppgifterna finns i vårdmeddelandet. Om behov finns rapporterar jag muntligt.” (DSK) 
 
”Eftersom jag har detta som en av mina standard frågor.” (AMB)  
 
”Väldigt sällan.” (AMB)  
 
”Inte direkt riktat till amb.personalen. det blir noterat på omvårdnadsepikrisen.” (DSK)  
 
”Självrannsakning. Man borde ha reda på detta för varje patient.” (AMB)  
 
”Alltid om jag ska spruta ngt. och speciellt om pat. är dement.” (AMB)  
 
”Intressant fråga, man får sig en tankeställare.” .(AMB) 
 
”Står det inget förmodas att patienten är inte överkänslig mot några mediciner.” (AMB)  

 
Skriftlig rapport är viktigare än muntlig 
Tabell 21 visar distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågan om skriftlig 
rapport är viktigare än muntlig. 
Tabell 21. Skriftlig rapport är viktigare än muntlig. 
  DSK    AMB. 
  n=31    n=41 
 n  (%)  n  (%) Chi-  p-värde 
        Square     
 
Instämmer helt/  17  (54)  27  (66) 1,536  NS 
Instämmer 
 
Varken/eller  8  (26)    9  (22) 
 
Instämmer delvis/  6  (20)   5  (12) 
Instämmer inte alls  
 
Bortfall: 3 DSK och 1 AMB 
Df (degrees of freedom) = 2 
NS= Icke signifikant 

I jämförelse med distriktssköterskorna svarar en något högre andel av 
ambulanspersonalen att skriftlig information är viktigare än muntlig. Skillnaden är ej 
signifikant (tabell 21). Flera nämner i sina kommentarer att det inte är något 
motsatsförhållande i muntlig eller skriftlig rapport utan att de båda 
kommunikationsformerna är komplement till varandra. 
”Att rapportera det viktiga och aktuella muntligt. Direkt inform. men även skriftligt, det som personalen 
behöver veta runt patienten som skall ta över. Så det inte blir någon miss i vårdkedjan.” (DSK) 
 
”Värdet av muntlig/skriftlig information är av olika slag och kan inte jämföras rakt över.” (DSK) 
 
”Skriftlig rapport är bra att ha för att korrekt minnas den muntliga rapporten. Vid muntlig rapportering 
förekommer det en dialog mellan Dsk. och amb. sjv.”  (AMB) 

”Kombinationen av muntlig och skriftlig överrapportering är alltid bäst.” (AMB) 
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DISTRIKTSSKÖTERSKORS OCH AMBULANSPERSONALS INSIKT I 
VARANDRAS DAGLIGA ARBETE 
 
I tabell 22 redovisas distriktssköterskors och ambulanspersonals svar på frågan om de 
har insikt i varandras dagliga arbete. 
Tabell 22 Yrkesgruppernas insikt i varandras dagliga arbete. 
 DSK    AMB.   
 n=32    n=41   
 n  (%)  n  (%) Chi-  p-värde 
         Square 
 
Ja 12   (37)  15  (37) 0,006  NS 
   
Nej 20  (63)  26  (63)  
 
Bortfall: 1 DSK 
Df (degrees of freedom) = 1 
NS= Icke signifikant 
 
Ingen signifikant skillnad råder. Fördelningen av svaren är lika för både 
distriktssköterskor och ambulanspersonal. I båda yrkesgrupperna är svaret för nej-
alternativet övervägande gentemot ja-alternativet.   Av kommentarerna framkommer att 
de som svarat ja har praktiserat, hospiterat eller jobbat/jobbar extra som 
ambulanspersonal eller distriktssköterska.  
 
”Omorganisation m.m gör att man inte vet amb. pers. situation och arb. rutiner som kunde vara bra att 
veta för vårt samarbete.” ( DSK ) 
 
”Har många gånger efterfrågat träffar där vi kunde utbyta erfarenheter o. informera varandra hur göra 
för pat´s bästa o.s.v. ” ( DSK ) 
 
”Jag har inte varit med på ganska många år. En hel del har ändrats.” ( AMB ) 
 
”Nej inte fullt ut. Har visserligen gått praktik och så men jag har det inte så färskt.”( AMB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

RESULTAT, kvalitativ analys 
 

De öppna frågorna i enkäten har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 
Frågeställningar har omskrivits till rubriker och första frågeställningen har omvandlats 
till de två första rubrikerna. Huvudkategorierna presenteras som tema, vilka stärks med 
underkategorier och citat från informanterna. Den kvalitativa innehållsanalysen 
presenteras i form av figurer med distriktssköterskornas och ambulanspersonalens 
beskrivningar av fenomen var för sig.  
 
KOMMUNIKATION OCH ÖVERLÄMNANDE 
 
Distriktssköterska och ambulanspersonal beskriver då de blir hörda/ sedda av den 
andra yrkesgruppen 
 
                                         TEMA: BRA MÖTE 
 
Distriktssköterskorna beskriver:                                Ambulanspersonalen beskriver: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur.1a            Figur 1b. 

 
Distriktssköterskorna beskriver att de blir hörda/sedda för det mesta. Vid bra möte råder 
samarbete, de blir sedda och hörda. Ambulanspersonalen beskriver att när 
distriktssköterskan är närvarande i patientens hem råder god relation och det blir ett bra 
bemötande. De beskriver att mötet med distriktssköterskorna i patientens hem har blivit 
bättre än tidigare, de ses idag som akutmedicinsk spjutspets. 
 
 
 
 
 

Samarbete                                                                                                  
”Vi har ett mycket bra 
samarbete.” 
 
Sedd och hörd i mötet. 
 
”Alltid..” 
 
”Ja. Det brukar inte vara några 
problem.” 
 

När distriktssköterskorna är närvarande. 
 
”Ja om ds är där, utan tvivel.” 
 
”Inga problem bara de finns på plats.” 
 
Resurs 
 
”Bättre nu än förr. DSK har börjat se oss som 
akutmedicinsk spjutspets resurs. Tidigare klassad 
som taxi.” 
 
God relation. 
 
”JA.. Oftast en god relation mellan 
ambulanspersonal och distriktssköterskan.” 
 
”För det mesta positivt bemötande och kontakt med 
dsk.” 
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Distriktssköterska och ambulanspersonal beskriver när de ej blir hörda/ sedda av 
den andra yrkesgruppen 
 

TEMA: EJ PROFESSIONELLT BEMÖTANDE 
 
Distriktssköterskorna beskriver:                                    Ambulanspersonalen beskriver: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2a.                    Figur 2b. 

 
Distriktssköterskorna beskriver att de blir dåligt hörda/ sedda när ambulanspersonalen 
bemöter med nedlåtande attityd och de inte bekräftas av ambulanspersonalen. 
Ambulanspersonalen beskriver att distriktssköterskorna har dålig förståelse och insikt i 
deras arbete. En del ser dem enbart som transportörer. De beskriver också att 
bemötandet är helt beroende av vilken distriktssköterska de möter i patientens hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedlåtande attityd. 
 
”Inte alltid. Finns många bra och duktiga 
människor som arbetar som ambulanspersonal, 
men tyvärr några få som har en nedlåtande 
attityd ibland.” 

 
”Vissa fall inte. En del är mycket nonchalanta.” 

 
Ser och hör mej inte. 
 
”För det mesta. En del personal ” ser mej inte”. 
Viktigt med samarbete som jag tycker det är för 
det mesta.” 

 

”Dåligt. Ambulanspersonalen tar oftast över 
när de kommer. Svårt göra sej riktigt hörd. 
Känns lite att de är ” experter ”.” 

 
 

Ses inte som professionella vårdare. 
 
”Ibland får jag den uppfattningen att dsk endast 
ser oss som en transportenhet och att vi har dålig 
kunskap inom sjukvård. Jag tror att dsk skulle 
behöva en större insikt i vilken utb vi inom 
ambulansen har så tror jag att vi skulle få ett bättre 
samarbete.” 
 
”Inte alltid. Kan känna att de tror att vi är enbart 
en trp funktion. Trist.” 
 
”Ja. Men många har dålig förståelse för vårt 
arbete o vad vi utför osv.” 
 
Beror på vilken distriktssköterska som 
överlämnar. 
 
”Upplever detta som mkt beroende på vem som 
jobbar.” 
 
”Helt beroende av vilken D.S.” 
 



 30 

Viktigt att tänka på vid kommunikation i patientens hem 

TEMA: KOMMUNIKATION 
Distriktssköterskorna beskriver:                                      Ambulanspersonalen beskriver: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3a.                    Figur 3b. 

 
Distriktssköterskorna och ambulanspersonalen beskriver det viktiga i kommunikationen 
som respekt för varandra och lyssna på rapporten om patienten. Rapporten skall vara 
både skriftlig och muntlig med uppgifter om patientens anamnes och aktuell händelse. 
Patienten och anhöriga skall vara i centrum för mötet. Ambulanspersonalen beskriver att 

Tala samma språk. 
 
”Tala samma språk. Att pat är med, 
om det går. Ta det lugnt, det är lätt 
att glömma inform. Inte stressa pat.” 

 
Att lyssna. 

 
”Att ambulanspersonalen tar sig tid 
att lyssna på vad som rapporteras. Att 
kommunikationen mellan personal, 
ssk och ambulanspersonal helst sker 
utanför patientens rum.” 

 
”Att få gehör för sin rapport.” 

 
”Att man är lyhörd för alla frågor 
och SVAR och att det finns skriftligt 
dokumenterat det man rapporterar 
över.” 

 
Patienten i centrum. 

 
”Ömsesidig respekt för varandras 
arb. uppgifter och ansvarsområden. 
Klar o rak rapportering och 
kommunikation. Pat. i centrum. Ge 
den inform. som behövs för säkerhet i 
vården och trygghet för pat.” 

 
”Ge aktuell, viktig information samt 
det som är specifikt för patienten samt 
vad patienten har fått för läkemedel.” 

 

Respekt. 

 
”Respektera varandras yrkesroller. De 
måste förstå varför vi frågar vissa 
saker. De verkar ha dålig insikt hur 
övrig sjukvård fungerar. I de distrikt 
där det fungerar dvs en duktig ds, de 
pat. träffar man nästan aldrig om det 
inte är någon akut åkomma.” 

 
”Att vi har förståelse för att de ibland 
är stressade och har ont om tid. Positiv 
anda, kortfattad epikris. Skriftlig 
rapport viktig.” 

 
Lyssna. 
 
”Att lyssna av rapporteringen, och i 
förekommande fall ställa kompl. 
frågor. Att respektera varandras 
kompetens/ brist på kompetens inom 
våra arbetsfält.” 

 
”Att vi tar oss tid att lyssna på 
varandra. Att vi försöker ha förståelse 
för varandras arbetsuppg.” 

 
Öppen dialog. 
”Viktigt med tvåvägskommunikation. 
Att det ej pratas ”över huvudet” på 
patienten. En godkänd rapport vad det 
gäller patient och anhöriga.” 

 
”Öppen dialog där man lyssnar och 
frågar om så behövs då vi får info. om 
pat.” 
 
”Helst både muntlig och skriftlig 
rapport detta för att få med allt som är 
relevant för den aktuella händelsen.” 
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närvaro av distriktssköterska efterlyses “närvaro av sjuksköterska ofta har ingen 
distriktssköterska ens varit hos patienten och gjort en bedömning. Vilket gör att en del 
onödiga transporter görs.”  
 
Yrkesgrupperna beskriver det som upplevs positivt vid överlämnandet av patient i 
dennes hem 

TEMA: PROFESSIONELLT BEMÖTANDE 
 
Distriktssköterskorna beskriver:                                  Ambulanspersonalen beskriver: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4a.                  Figur 4b. 

 
Distriktssköterskorna och ambulanspersonalen beskriver att professionellt bemötande 
innehåller ett professionellt förhållningssätt i mötet vilket inger trygghet till patienten. 
Ambulanspersonalen efterlyser direktkontakt med distriktssköterskorna för att hon/han 
inger patienten trygghet med sin närvaro och kännedom om patienten.  
 
 
 
 

Professionellt förhållningssätt. 
 
”Att de uppträder proffsigt så att pat känner sig 
trygg och väl omhändertagen.” 
 
”Ambulanspersonalen har alltid ett vänligt och 
professionellt bemötande och omhändertagande 
av patient. Vet vad de vill ha för information och 
handlar snabbt och effektivt.” 
 
”Det som är positivt är att vi har ett teamarbete. 
Dom lyssnar in vad jag rapporterar till dem.” 

 
”Bra bemötande. Ej ifrågasättande. 
Ambulanspers. sätter pat. i centrum.” 

 
”Att man talar till patienten. Lugn personal.” 

 
Trygghet. 
 
”Pat. kan känna sig trygg med ev. anhörig och/ 
eller personal som de känner när ambulansen 
kommer.” 
 
”De visar (oftast) inte irritation eller stress. Visar  
ofta stor medkänsla för patienten. Inger trygghet 
och en känsla av kompetens” 

Distriktssköterskans närvaro i hemmet. 
 
”Direktkontakt är viktigt.” 
 
”Att DSK är där och kan ge rapport:” 
 
”Mkt. positivt att ha direktkontakt oavsett.” 
 
”Pos. De få gånger dsk är på plats när vi kommer! 
Tryggt för pat., pat. säkerheten bättre med god 
rapportering.” 

 
Trygghet. 

”Det underlättar om dsk känner patienten, både vad 
det gäller medicinskt, omvårdnadsmässigt och 
socialt. Patienten upplevs många gånger lugnare och 
tryggare och då det är en  för dem känd dsk som 
känner till det som krävs.” 
 
”Tror att pat. känner sig trygg om dsk. är där, ofta 
känner pat. henne eller honom.” 
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Yrkesgrupperna beskriver det som upplevs negativt vid överlämnandet av 
patienten i dennes hem      
                          

TEMA: KOMMUNIKATIONEN UTEBLIR 
 
Distriktssköterskorna beskriver:                     Ambulanspersonal beskriver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5a.               Figur 5b. 

 

 

 

 

Figur 5a               Figur 5b. 

 
Distriktssköterskorna beskriver att kommunikationen i patientens hem uteblir. 
Kompetens ifrågasätts, ambulanspersonalen ser varken dem eller patienten. Talar förbi 
dem. Patient och distriktssköterska blir inte bekräftade som personer, dialogen uteblir i 
kommunikationen. Ambulanspersonalen beskriver att distriktssköterskornas frånvaro i 
patientens hem vid överlämning omöjliggör kommunikation. Distriktssköterskorna har 

Inte ser den andre. 
 
”Pratar över huvudet på patienten. Sur 
och överlägsen personal.” 
 
”Viss ambulanspersonal är mer 
intresserade av att alla papper finns 
med än människan som behöver deras 
hjälp. Några är mer uppfyllda av sin 
egen betydelse och person än av andra 
personer och yrkesgrupper.” 
 
”Om ambulanspersonalen inte lyssnar 
på DS utan bara frågar om alla papper 
är med och om man ska hjälpa till att 
bära.” 
 
Distriktssköterskans kompetens 
ifrågasätts. 
 
”Ex. när ambulanspersonal har 
synpunkter på att patienten  skickas till 
sjukhus. Nedlåtande attityd.” 
 
”Ibland upplevs det som om de 
ifrågasätter vårt beslut att pat ska åka 
till sjukhuset.” 
 
”När ambulanspers. ej ”ser” pers. som 
finns hos pat innan amb. anlänt. Ej 
”känna” att man har några kunskaper 
trots lång erfarenhet. Om ej 
vårdmeddelanden är aktuella ej 
ordentligt ifyllda." 
 
 

Låg kompetens hos distriktssköterskan. 
 
”Låg kompetens hos distriktsköt.= de är dåligt 
utrustade. Orsak? De borde ha febertermometer, 
urinstickor, akutläkemedel och använda 
blodtrycksmanschetten. Man blir ganska ofta 
förvånad att de inte kan bedöma de mest vanliga 
och basala i akutvård.- fri luftväg- HLR- 
Bedömning av hjärtsvikt.” 
 
”DSK kompetens på det akutmed. området kan i 
vissa fall var bristfällig.. Hon har ibland åkt vidare 
till nästa pat.” 
 
Omvårdnadsrapport ej skriven. 
 
”Många gånger larmar dsk. men finns inte på plats 
när vi kommer. Eller att dsk. larmar utan att ha 
varit hos pat.” 
 
”Ofta/ ibland finns ingen skriftlig rapport. Ibland 
finns bara undersköterskor kvar hos pat. och ingen 
rapport skriven. US vet nästan ingenting om pat. 
det känns inte bra för mig.” 
 
”Att inte dom har skrivit omvårdnadsepikris.” 
 
Dålig patient kännedom. 
 
”När dsk ej känner patienten och ej kan ange någon 
information om tidigare sjukdomar, mediciner, 
eventuell överkänslighet läkemedel, anhöriga. 
Patienten kan ibland upplevas oroligare om de ej 
själva har möjlighet att ge den information som vi 
på ambulansen önskar.” 
 
”När man inte har förståelse för varandra. När pat. 
inte är ”ID- märkt” då detta behövs. Vid 
knapphändig information ang. pat. tillstånd och 
behandling.” 
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låg kompetens och har lite medicinsk utrustning med i patientens hem. De är dåligt 
insatta i patientens anamnes och skriver ej skriftlig rapport som ambulanspersonalen 
behöver för fortsatt omhändertagande. 
 
Distriktssköterskorna och ambulanspersonalen beskriver vad som kan påverka 
vid rapportering i patientens hem 
 

TEMA: NEGATIV PÅVERKAN 
 
Distriktssköterskorna beskriver:                               Ambulanspersonal beskriver: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6a.                 Figur 6b. 

 
Yrkesgrupperna beskriver att stress och oro hos anhöriga och omgivning försvårar 
överlämningen. Personal i patientens hem som är stressade och ostrukturerade påverkar 
patienten negativt. Distriktssköterskans överrapportering försvåras vid stress i 
överlämnandet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stress. 
 
”Anhörig kan vara stressad och svårt att göra 
lugn o. nåbar, påverkar pat.” 

 
”Kan bli rörigt om det är många anhöriga 
som är uppjagade och oroliga.” 
 
”Stressigt och rörigt i omgivningen påverkar 
negativt.” 
 
”En stressad och högljudd omgivning 
förstärker det lite ”dramatiska” i en 
ambulanstransport, det kan säkert påverka 
rapportering och överlämnande till att bli 
kortare, därmed inte sagt att det blir 
effektivt.”  

Stress. 
 
”om flera anh. är närvarande kan detta vara 
negativt. Rörigt olika uppgifter etc.” 
 
”Ofta har anhörig sett vad som hänt och kan 
tillföra info. som hjälper mig vid det akuta 
omhändertagandet. Vid allvarliga (dramatiska) 
händelser kan ofta en orolig (ev. chockad) 
anhörig stressa upp pat. o. omgivningen så att 
situationen blir svårare både för oss och pat.” 
 
Personal ostrukturerad. 
 
”För mycket personal pratar i mun på varandra. 
Det räcker med att en person ger rapport. Är ofta 
i vägen för mig när jag skall komma intill pat. 
och göra en förflyttning.” 
 
”Negativt med för mycket hemtjänstpersonal och 
för många anhöriga runt pat. då amb. personal 
skall försöka skapa kontakt med patient! Alla 
pratar i mun på varandra.” 
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TEMA: POSITIV PÅVERKAN 
 

Distriktssköterskorna beskriver:                            Ambulanspersonal beskriver. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7a.                     Figur 7b. 
 
Både distriktssköterskorna och ambulanspersonalen beskriver att lugn omgivning, 
patient och anhöriga informerade, personalen i patientens hem lugna, 
omvårdnadsdokument skrivna och patienten förberedd för ambulanstransport påverkar 
överlämnandet av patienten från distriktssköterska till ambulanspersonal positivt. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lugn miljö. 
 
”Vara lugn och samlad. Göra en första 
bedömning om tillståndet, det kanske ej 
behövs blåljus och akutbeteende.” 
 
”Viktigt med ett lugnt överlämnande både 
för patientens o. anhörigas skull. Viktigt att 
personalen tar vara på varandras kunskaper 
ömsesidigt så det blir ett bra 
omhändertagande så både patient o. 
anhöriga känner sig trygga.” 
 
Förberedelser inför överlämnandet klara. 
 
”Om förberedelserna dvs. papper, patient 
och anhöriga kontaktade är klart och man i 
lugn och ro kan överlämna patienten till 
ambulanspersonalen påverkar det positivt.” 
 
”Att allt är i ordning: identitetsband, ifyllt 
meddelandeblad, apodoslista, toalettsaker, 
högkostnadskort, pengar. Att förutom 
patienten, anhöriga och vårdpersonal är 
informerade.” 

Lugn miljö. 
 
”det är positivt med en lugn och avstressad 
miljö hos pat. att omvårdnadsanamnes är 
korrekt ifylld, att muntlig information ges i lugn 
och ro. Tillfälle för ev. anhörig att säga hej då i 
lugn och ro.” 
 
”Lugn miljö med lugna anhöriga påverkar 
positivt.” 
 
Förberedelser klara inför ambulans-
transporten. 
 
”När allt är förberett i de fall man kan göra det, 
remiss skriven, omv. rapport skriven. Pat 
”märkt” med id i de fall som kräver det och 
anhöriga meddelade.” 
 
”En god rapport. Medicinlista+ pat. bricka. 
Omvårdnadsepikris m/ anhörignamn och tel.nr. 
man skall ringa om pat. skall hem igen.” 
”Det viktigaste vi kan göra är nog att visa att vi 
vill hjälpa på bästa sätt. Inte visa för pat. att om 
vi tycker transporten känns obefogad. Inte tala 
över huvudet på pat.” 
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DISKUSSION 
 
METODDISKUSSION 
 
Postenkäten har sina fördelar i att man kan nå många informanter på många spridda 
orter och de får exakt samma frågor. Många frågor går att ställa och informanterna kan i 
lugn och ro tänka igenom svaren (Ejvegard, 2003). Några av postenkätens svagheter är 
risken för ett stort bortfall, kan vara tidsödande, det finns ingen till hands som kan 
förklara frågorna och begreppen, svårt att få svar på öppna frågor och man kan inte med 
säkerhet veta vem som svarat (Dahmström, 1996). En nackdel som uppenbarade sig i 
studien var när informanten ej uppfattat att frågan inte varit entydig och 
tolkningsproblem uppstått. Informanterna har erbjudits möjligheten att kontakta 
författarna när sådana problem uppkommit, men ingen informant har vid något tillfälle 
utnyttjat detta erbjudande. Svårighet att få svar på de öppna frågorna är ytterligare en 
svaghet som upplevts i studien och även att man inte med säkerhet vet vem som svarat 
på enkäten eller om informanten varit ensam vid ifyllandet.  

Två alternativ finns att välja mellan för att erhålla ett instrument för genomförande av 
enkätmetoden. Lättast är att använda ett frågebatteri som redan är konstruerat och klart. 
Då är automatiskt problematiken med validiteten och reliabiliteten löst (Dahmström, 
1996). Vi bedömde att något instrument som passade vår forskningsfråga inte fanns  
tillgängligt. Alternativ två var då att själva konstruera frågor. Utgångspunkten för 
frågorna var; vår erfarenhet från överlämningar, rapporter och kommunikation; och 
socialstyrelsens författningssamling (2001) tillsammans med ”Riktlinjer 
Ambulanssjukvårdens termer och begreppsdefinitioner” (2001). Reliabiliteten i studien 
upplevs som något osäker med anledning av det nykonstruerade frågebatteriet. Trost 
(2001) menar att fyra komponenter  är viktiga för det sammansatta begreppet 
reliabilitet; kongruens, precision, objektivitet och konstans. I studien råder kongruens 
eftersom bakgrundsfrågorna är lika både för distriktssköterskor och ambulanspersonal 
och resultatfrågorna är uppbyggda efter ett ”standardiserat” mönster för varje 
yrkesgrupp med utgångspunkt från att distriktssköterskorna ger rapport och 
ambulanspersonalen får rapport. Precisionskraven uppfylls genom att den typografiska 
utformningen av enkäten gör det lätt för informanten att se de olika svarsalternativen för 
de slutna frågorna och gott om utrymme finns för att kunna lämna kommentarer och att 
svara på de öppna frågorna. Möjligtvis kan likheten mellan frågorna vara en nackdel 
som gör det svårt för informanterna att lämna en motivering vid varje sluten fråga. 
Objektiviteten i studien är hög för behandlingen av svaren för de slutna frågorna. 
Informanterna har kryssat i svarsalternativ som av författarna enbart översatts till en 
siffra enligt Likertskalans poängsystem 1-5. Svaren registrerades i dataprogrammet 
Statistical Package for Social Science (SPSS) version 11, (Aronsson, 2002). 
Inmatningen av den omfattande datamängden är en möjlig felkälla. Det är lätt att läsa 
fel och notera felaktig information från någon av de sjuttiosex informanterna. För att 
minimera denna risk läste en av författarna de avgivna svaren och den andre skrev in 
dem i dataprogrammet. Urvalet av citat är dock subjektivt. Citaten skall styrka resultatet 
från de slutna frågorna och har utifrån denna utgångspunkt valts ut av författarna. En 
viss osäkerhet finns hos författarna om konstans råder för studiens mätinstrument trots 
att frågeställningarna vilar på socialstyrelsens författningssamling (2001), vilken inte 
förändrar sig ur ett kortsiktigt perspektiv.  
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Frågornas innehåll validerades (face validity) i en pilotstudie (Polit, 2001) då fyra 
informanter ur den totala populationen svarade på enkätfrågorna. Trots denna validering 
kan i resultatet utläsas vissa brister i frågeformuleringar och dess ingående begrepp, 
vilket resulterade i att tre frågor ej kunde användas i resultatet. Några informanter har 
visat att begreppsförvirring föreligger genom att ha svarat på ett sätt på det bundna 
svarsalternativet och sedan avgett en kommentar som varit mycket svår att relatera till 
detta svar. Det kan gömma sig tre förklaringar till att informanterna tolkat begrepp olika 
i studien; yrkesgrupperna ser vården från olika perspektiv och köns- och 
åldersfördelningen är olika  inom yrkesgrupperna. 
Antal frågor i enkäten kunde eventuellt vara något färre men det interna bortfallet för de 
slutna frågorna vittnar inte om detta, men några respondenter nämner det under rubriken 
”övriga frågor”. Möjligtvis kan antalet frågor ha påverkat det större bortfallet för de 
öppna frågorna eftersom de var placerade sist i enkäten.  
Kriteriet för valet av kommuner var en jämn spridning över Värmlands län. Vi gjorde 
själva urvalet av kommuner och kunde på så vis se till att kriteriet uppfylldes. För 
ambulanssjukvården gjordes urvalet av ambulansstationer av verksamhetscheferna. 
Författarna påverkade inte detta urval, men det visade sig att även valet av 
ambulansstationer uppfyllde kriteriet på en jämn spridning över länet. Ungefär trettio 
procent av den totala kommunpopulationen och cirka femtio procent av 
ambulansstationspopulationen i Värmlands län deltog i studien.  Urvalsförfarandet var 
alltså inte slumpmässigt för kommuner och ambulansstationer. Författarna är medvetna 
om att detta faktum är en osäkerhetsfaktor om de valda populationerna utgör ett 
representativt urval (Dahmström, 1996). Urvalet av informanter på de olika 
ambulansstationerna och kommunerna gjordes dock slumpmässigt. Skriftlig och 
muntlig (per telefon) information utgick till ambulanscheferna och medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor hur denna lottning skulle utföras. En osäkerhetsfaktor finns även i detta 
led i urvalet eftersom  vi inte kan vara hundra procent säkra på att samtliga medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor och ambulanschefer följt lottningsförfarandet som beskrivits i 
följebrevet. 
Ejvegard (2003) skriver att en svarsfrekvens på åttio procent är fullt godtagbar, men när 
den hamnar under sjuttio procent finns det ingen mening med att statistiskt bearbeta 
enkäten. I denna studie är svarsfrekvensen sextioåtta procent för distriktssköterskorna, 
åttiofyra procent för ambulanspersonal och för den totala populationen sjuttiosex 
procent. En snedfördelning mellan de båda urvalspopulationerna föreligger. Författarna 
är medvetna om att detta kan påverka resultatet, men utifrån Ejvegårds (2003) kriterier 
ligger den totala svarsfrekvensen på en acceptabel nivå. Varför svarsfördelning utfallit 
olika för de båda yrkesgrupperna kan ha flera förklaringar. En anledning kan vara 
kommunernas olika organisation av distriktssköterskeverksamheten, vilket på olika sätt 
kan ha påverkat distributionen av enkäterna. Utdelningen av enkäterna sköttes av 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och vilken typ av postgång hon/han använt 
kan ha haft betydelse för hur lång tid det tagit för enkäten att nå respondenten. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas engagemang och intresse för enkäten och hur 
hon/han presenterat vikten av att delta i studien är också en osäkerhetskälla som kan ha 
påverkat det externa bortfallet. För att motverka ointresset och skapa motivation har 
telefonsamtal tagits med samtliga medicinskt ansvariga sjuksköterskor i deltagande 
kommuner. Ytterligare en anledning till distriktssköterskornas externa bortfall kan vara 
en pressad arbetssituation. De anser sig inte ha tid till att fylla i enkäten. I enkätens 
kommentarer nämner båda yrkesgrupperna distriktssköterskornas stressade 
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arbetsförhållanden. Utdelningen av enkäterna till ambulanscheferna skedde vid ett 
tillfälle när de var samlade till möte. 
Det interna bortfallet är lågt för de bundna frågorna, vilket innebär att de informanter 
som  besvarat enkäten har svarat på nästan alla frågor. Ett lågt internt bortfall är en 
styrka hos studien  (Ejvegard, 2001).  

Innehållsanalysen har utgått från öppna frågor som blivit besvarade med konkreta svar, 
vilka blev det bärande innehållet i analysen. Dataunderlaget har haft en bärande kraft 
trots relativt högt internt bortfall, men det finns anledning att uppmana till försiktighet 
för att dra enhetlig slutsats av resultatet för totalpopulationen. Validiteten i svaren har 
stärkts genom datatriangulering och forskartriangulering. Båda författarna har läst 
igenom de sammanställda svaren på de öppna frågorna var för sig och sätt samman till 
kategorier. Författarna har diskuterat kategoriernas innebörd och fört samman 
kategorierna till övergripande teman. Enligt Polit&Hungler (2001) gör frånvaron av 
systematisk analyseringsprocedur det svårt att presentera undersökningsmaterialet på ett 
sätt som visar att validiteten är helt klarlagd. I studien har citat från svaren på de öppna 
frågorna använts för att styrka de olika kategorierna (Morse, 1995) 
 
RESULTATDISKUSSION 
 
Enighet råder mellan yrkesgrupperna att ambulanspersonal tar över ansvaret direkt vid 
ankomsten till patientens hem. Ansvaret för patienten överförs från kommun till 
landsting som ett första led i vårdkedjan. Ambulanssjukvården är en integrerad del av 
sjukvården och en självklar del i vårdkedjan (Riktlinjer ambulanssjukvård, 2001).  
 I studien upplever de flesta distriktssköterskor och ambulanspersonal inte stress vid 
överlämnandet. I några kommentarer från distriktssköterskor framkommer att de känner 
sig otillräckliga och  inte hinner utföra allt de önskar. Ambulanspersonalen påtalar att 
distriktssköterskorna har en tung arbetsbelastning och snabbt lämnar patientens hem. 
Författarna tolkar det som att stress inte upplevs så ofta i själva överlämnade momentet, 
men att distriktssköterskans arbetssituation i sig är stressig. Men det framkom i 
kvalitativa resultatet att stress förekommer i överlämnandet. Anhöriga är stressade och 
oroliga, svårt att genomföra en bra överrapportering. Hemtjänstpersonal pratar i munnen 
på varandra runt patienten vid överlämnandet. 
Ambulanspersonalen uppger att tiden för rapport i patientens hem kan vara för kort 
ibland och kommenterar att distriktssköterskans frånvaro vid överlämningen är en 
negativ faktor. De efterlyser distriktssköterskornas närvaro hos patienten i större 
utsträckning än vad som förekommer idag. I kompetensbeskrivningen för 
distriktssköterskor anges att de skall samarbeta med företrädare för andra delar i vården 
om patientens behandling, för att patienten skall uppnå hälsa och välbefinnande 
(Socialstyrelsen, 1995:5). Ofta har distriktssköterskorna åkt vidare och lämnat annan 
personal eller enbart omvårdnadsdokumenten kvar hos patienten. Ibland finns inget 
skrivet dokument, vilket medför ett avbrott i informationsöverföring mellan kommun 
och landsting. I SOSFS (1993:20) skrivs att den som enligt lag har behörighet att utöva 
yrke inom hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Detta innebär att när 
distriktssköterskan avslutar sin vårdtid i patientens hem skall en omvårdnadsepikris 
lämnas till ambulanspersonalen. I kommunerna finns rutinpärmar i vilka det står 
beskrivet vad en rapport till annan vårdgivare skall innehålla.  
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Större andel av de båda yrkesgrupperna uppger att patienten är närvarande vid 
överrapporteringen. Williams (1998) skriver att vid överrapportering i närvaro av 
patienten, möts sjuksköterska och patient på lika villkor. Patienterna vill ha information 
runt sin vård, sjuksköterskorna har inte rätt att diskutera patienterna i deras frånvaro. 
Men i svaren om patienten bör närvara sjunker procentandelen något och i 
kommentarerna från de båda yrkesgrupperna framkommer att det finns tillfällen då 
patientens närvaro är olämplig. Kerr (2002) beskriver i sin studie överlämning inför 
patient och anhörig av sjuksköterska på onkologavdelning, sjuksköterskan är flexibel 
och selektiv i vad hon pratar om och inför vem. Det framkom också att känslig 
information om patienten rapporterades i enrum och kunde sedan följas upp inne hos 
patienten i generella termer (Kerr, 2002). Svarstendensen och kommentarerna från båda 
yrkesgrupperna är ungefär lika när det gäller anhörigas närvaro vid överrapporteringen. 
SOSFS (2005:12) beskriver att  patientens värdighet, integritet, delaktighet och säkerhet 
skall säkerställas, patient och dennes närstående informeras och göras delaktiga. Enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall information som inte kan ges till patienten 
istället lämnas till patientens anhörig/närstående. Endast om det finns hinder för detta 
får det inte utlämnas enligt sekretesslagen  (1980:100) 3 paragrafen. ”Sekretessen gäller 
också i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift 
om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller 
behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom” 
(Författningshandboken, 2007). Det finns alltså beskrivet i lag och författningar att 
patienten har rätt till information som berör hans hälsa. Granskar vi distriktssköterskors 
och ambulanspersonals svar i studien, om patienters och anhörigas närvaro  vid 
överrapporteringen, ses en klar tendens mot svarsalternativen alltid/ofta/ibland. Vi 
tolkar detta som en vilja hos yrkesgrupperna att låta patient och/eller anhörig vara 
delaktiga i informationsöverföringen. Currie (2000) har genomfört en studie om 
överrapportering. Det mest anmärkningsvärda i studien som framkom var att endast 
tjugo procent av överrapporteringen skedde inne på patientens rum. Trots att 
överrapportering skulle ske inne på salarna hos patienterna när studien genomfördes på 
avdelningen. Vi frågar oss hur många gånger som yrkesgrupperna ”gömmer” sig bakom 
argumentet att informationen kan vara till nackdel för patientens hälsa och därför inte 
låter patienten närvara? I Greaves (1999) studie, om sjuksköterskors överlämnande och 
rapportering mellan arbetspass på sjukhus, framkom att patienterna ville vara 
involverade i överlämnandet, men deras medverkan skulle vara av passiv natur. Deras 
önskan att vara involverade bestod i att de ville få information och se att 
sjuksköterskornas information om dem överlämnades till nästa arbetspass.                       

I studien är det färre ambulanspersonal som uppger att de får muntlig eller skriftlig 
rapport om aktuell händelse än distriktssköterskor som anger att de ger dessa rapporter. 
Förhållandet är det omvända när det gäller om ambulanspersonal frågar efter rapport om 
aktuell händelse. Författarna tolkar detta som att något brister i kommunikationen 
mellan de båda yrkesgrupperna. Det kan ha att göra med synen på varandras yrkesroller. 
Ambulansverksamhetens historia präglats av att ha varit en transportorganisation. 
Transport av patient lag (1992:567) beskriver att landstinget ansvarar för att det finns en 
ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus transportera personer vilkas 
tillstånd kräver transportmedel särskilt inrättat för ändamålet. Sjuktransporter är en del 
av hälso- och sjukvården. Idag anställs endast sjuksköterskor inom 
ambulansorganisationen (Riktlinjer ambulans, 2001). Trots detta bedömer en del ur 
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båda yrkesgrupperna att denna kunskap om aktuell händelse inte behövs inför 
transporten. Informationen ges inte speciellt till ambulanspersonal.  
Rapport om given behandling är vanligare att den ges eller fås i muntlig form än 
skriftlig. Skillnaden tolkas dock som marginell. Anmärkningsvärt är att nio 
distriktssköterskor svarar att de sällan eller aldrig rapporterar skriftligt om given 
behandling, men den siffran uppvägs av att ingen av dem har valt detta svarsalternativ 
för den muntliga rapporteringen. Överrapportering om given behandling är av stor vikt 
för patientens säkerhet vid fortsatt vård och behandlingar. I patientjournallagen 
(1985:562) anges att patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en säker 
och god vård av patienten. I enkätens kommentarer efterlyser ambulanspersonalen  att 
distriktssköterskorna utför mer akut omhändertagande av patienten i dennes hem. I 
sådana fall är det än mer viktigt att dessa givna behandlingar rapporteras till 
ambulanspersonalen. 

Båda yrkesgrupperna har spridda uppfattningar om det avges eller erhålls rapport om 
patientens omvårdnadsbehov eller att ambulanspersonalen frågar efter denna rapport. En 
förklaring till spridningen av svaren kan vara tolkningen av begreppet omvårdnad i 
relation till  vården i ambulans. Hur har informanterna tolkat begreppet omvårdnad? Ser 
man att omvårdnad bedrivs i ambulansen? Bedöms patientens omvårdnadsbehov  i 
ambulans vara av mindre vikt? Enligt författarna är omvårdnadsbehovet hos patienten 
viktig även inför ambulanstransporten. Patienten kan ha specifika behov t. ex. åksjuka, 
klarar ej ryggläge eller planläge. ”Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa 
en hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp 
åt patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i 
behandlingssituationer” (Författningshandboken,  2007).  
Hur viktigt är det att ge eller få rapport om patientens sjukdomshistoria? Av 
distriktssköterskornas och ambulanspersonalens spridning för de olika svarsalternativen 
är det svårt att bedöma. Av de båda yrkesgruppernas kommentarer kan en uppfattning 
om ambulansen som ett akut transportmedel skönjas. En plats där enbart akuta 
åkommor behandlas. Patientens sjukdomshistoria  är inte viktig att veta ” Är ju inte 
nödvändigt för oss att veta egentligen.” (AMB). Men kunskapen om patientens tidigare 
sjukdomar, hur hon/han hanterar dessa, ger nästa led i vårdkedjan större förutsättningar 
att kunna behandla akuta sjukdomar. Anderson (1995) beskriver i sin artikel att 
psykosociala uppgifter var den information om  patienten som förekom minst i 
informationsöverföringen mellan sjukhus och hemsjukvård.  
Begreppet kontaktperson verkar, av informanternas kommentarer att döma, ha vållat en 
del förvirring. Distriktssköterskor och ambulanspersonal kommer från olika kontexter 
och olika tolkningar av begreppet kontaktperson kan ha gjorts. Någon vedertagen 
gemensam definition för kommun och landsting för begreppet har författarna ej funnit. 
Nationalencyklopedin definierar begreppet kontaktperson som ”inom socialtjänsten 
benämning på anställd eller frivillig medarbetare som fått i uppgift att hjälpa en viss 
person eller familj med personliga eller sociala problem”. Det är viktigt att begreppets 
betydelse klargörs så samma definition råder inom alla kommuner och landsting. 
SOSFS (2005:27) beskriver informationsöverföringen  mellan professionerna vid 
intagning på sjukhus. Särskilt viktigt är att aktuella uppgifter förmedlas till sjukhuset 
om vem som ansvarar för patientens olika vård- och omsorgsinsatser. Utgångspunkten 
bör vara att patienten tar med denna information själv till sjukhuset.   



 40 

 

Muntlig rapport om patientens överkänslighet ges av mindre än hälften av 
distriktssköterskorna emedan några fler förmedlar en skriftlig rapport. Anmärkningsvärt 
är att en fjärdedel av distriktssköterskorna uppger att de aldrig/sällan ger varken muntlig 
eller skriftlig rapport om patientens överkänslighet. Tjugo procent av 
ambulanspersonalen frågar inte efter en sådan muntlig rapport och trettiotvå procent 
efterfrågar inte en skriftlig rapport om patientens överkänslighet. Kommentarer från 
informanterna var att ”Akutläget gäller”; ”Intressant fråga……”, ”Det är inte alltid 
sjuksköterskan känner patienten” och ” ”Självrannsakning. Man borde ha reda på 
detta för varje patient”. Studien visar att här finns en uppenbar risk att viktig 
information faller bort och patientens säkerhet vid eventuell överkänslighet äventyras. I 
SOSFS (1993:20) skrivs att markering i patientjournalen runt överkänslighet skall 
finnas på väl synlig plats. Båda yrkesgrupperna arbetar under hälso-och sjukvårdslagen. 
I SOSFS (1982:8) anges att intolerans och överkänslighet som innebär allvarlig risk för 
patientens liv och hälsa skall markeras i journalen med ordet ”VARNING”, antingen för 
hand med röd penna, med röd etikett, röd stämpel eller på annat iögonfallande sätt. 
Anteckningar om intolerans och överkänslighet skall beaktas i samtliga 
journaldokument som är av betydelse för att undvika misstag exempelvis: 
patientrapport. Ehnfors (1992) skriver att inställningen till dokumentation är att inte 
dubbelföra uppgifter men inom detta område kan det vara befogat. 

Mer än sextio procent av yrkesgrupperna uppger att de inte har insikt i varandras 
dagliga arbete. Detta kan vara en källa till svårigheter i kommunikationen mellan de 
båda yrkesgrupperna. Om man inte känner till den andres verksamhet så skapas en bild 
av den. Denna bild speglar inte alltid verkligheten, vilket lätt leder till 
kommunikationsproblem. I SOSFS (2005:12) anges att rutiner bör finnas för att 
tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i gränssnitt mellan olika 
ansvarsområden. Personalen bör också ha kunskap om andras kompetens i vårdkedjan. I 
kommentarerna efterlyser både distriktssköterskor och ambulanspersonal ett forum för 
kunskapsutbyte och även tidsutrymme för hospitering i den andres dagliga arbete. Dessa 
förslag borde vara lätta att uppfylla även i dagens tidspressade sjukvård. Bilderna av 
varandras yrken skulle få en chans att förändras och man skulle få tillfälle att närmare 
lära känna personerna bakom yrkesrollerna som distriktssköterska och 
ambulanspersonal. Möjligheter skulle skapas till bättre kommunikation i överlämnandet 
och resultera i ett ännu bättre och säkrare omhändertagande av patienten. Kerr, (2002) 
skriver i sin studie att överrapportering är en värdefull sjukskötersketillgång. Sociala, 
utbildnings- och organisatoriska funktioner som tidigare varit dolda färdigheter och 
kunskaper, kan bli synliggjorda i termer som visar på professionalism i omvårdnad. 

Distriktssköterskorna och ambulanspersonalen beskriver att de blir hörda och sedda när 
de har ett samarbete och en god relation med den andra yrkesgruppen. När de inte blir 
hörda och sedda av den andra yrkesgruppen, beskriver de nonchalans och nedlåtande 
attityd från den andre. Vid kommunikationen i patientens hem påtalas vikten av att tala 
samma språk, lyhördhet och respekt för varandra. Genom en god kommunikation sätts 
patienten i centrum och det ger en säkrare patientvård genom att yrkesgrupperna utbyter 
information i överrapporteringen. Eriksson (1991) använder begreppet värld som 
refereras till det sammanhang som skapas av människor. ”Där vårdandet sker och mot 
vilket vi förstår människan, hälsan och vårdandet (s.81”). 
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Positivt överlämnande och mottagande av patient i dennes hem sker när vänligt 
bemötande och professionalism gentemot patient och anhöriga råder. Detta inger 
trygghet. Nilsson (2001) beskriver att i hemsjukvården ses patient, anhöriga eller annan 
närstående som en enhet, anhöriga är en resurs.  Gustavsson (2004) beskriver att 
bekräftande omvårdnad utgår från tre principer. 1. Omvårdarens vilja och förmåga att 
involvera patienten och dennes anhöriga. 2. Tilltro till patientens egna resurser att 
förstå, ansvara för och bemästra sitt liv. 3. Mötet är subjekt-subjekt relation. Patienten 
blir medbestämmande och delaktig.  Webster (1999) har gjort en studie om 
överlämnandet på sjukhus inne hos patienten med både patient och anhöriga närvarande. 
Sedan överlämnandet inne hos patienten infördes upplevdes det att både patient och 
anhöriga/vårdare verkade lugnare och team medlemmarna verkade kommunicera mer 
med patienten i samband med överlämningen. Informationen som delades var mer 
relevant och patientfokuserad. Ambulanspersonalen påtalar att distriktssköterskan ger 
patienten lugn vid sin närvaro vid överlämnandet. Distriktssköterskan känner patienten, 
lugnar ner situationen, vet vad som skall utföras. Ökad säkerhet i rapporteringen av 
patientens medicinska status. Dahlberg (1994) skriver att helhetssyn erfars då 
människan är det centrala i vården. Detta innebär att se vården ur patientens perspektiv, 
”vänd mot” och bryr sig om patienten som människa. Patienten upplever i bemötandet 
att bli ”sedd” och detta inger trygghet. Vårdarna bryr sig om mig som människa. Ser 
anhöriga och deras behov. Yrkesgrupperna ser varandra som samarbetspartners och ett 
team, länkar i vårdkedjan. 

Negativt vid överlämnandet är när yrkesgrupperna inte lyssnar till varandra och har 
nedlåtande attityd gentemot varandra. Payne et. al. (2002) skriver att yrkesutövarna 
hade liten förståelse och ibland lite respekt för varandras yrkesroll, såg inte varandras 
kunskap. Ambulanspersonal som inte intresserar sig för patienten. Professionell 
omvårdnadspersonal har kortare tid att etablera kontakt och skaffa sig en god 
helhetsbild av patientens situation för att säkerställa en god behandling. God 
kommunikation med patienten är en kvalitetssäkring. Personal som inte ser patienten 
kan inte etablera god kommunikation eftersom grunden för god professionell 
kommunikation, enligt Eide (1997), kan uttryckas i fyra punkter: kunskap och färdighet, 
etik, empati och målorientering. Empati är kanske den viktigaste grunden till god 
kommunikation. Den som söker hjälp har rätt att bli bemött med respekt och omtanke 
(Holm, 1987). Reynolds (1999) skriver, empati är möjligheten till kommunikation och 
förståelse av patientens värld, det sägs vara en grundkomponent i alla vårdande 
sammanhang.  

Yrkesgrupperna anser inte att muntliga eller skriftliga rapporten utesluter varandra. Om 
något är oklart vid muntliga överrapporteringen kan ambulanspersonalen ställa 
kompletterande frågor till distriktssköterskan. Missförstånd kan på så vis undanröjas. 
Kerr (2002) skriver att strukturerade rapporter följer en vedertagen mall som bygger på 
kunskapsbaserade uppgifter som ligger till grund för patientens vård, ostrukturerade 
rapporter kan bli ett tillägg till strukturerade som varje vårdgivare kan skriva ned det 
som är av vikt för dennes arbete. För att undvika informationsluckor följer skriftliga 
uppgifter patienten genom hela vårdkedjan. I SOSFS (1997:8) beskrivs att till 
verksamhetschefens uppgifter hör, att tillse samverkan och samordning med andra 
enheter fungerar för patienten på ett tillfredsställande sätt, att det finns direktiv och 
instruktioner som verksamheten kräver. Riktlinjer som all personal skall känna till och 
jobba efter. Ambulanspersonalen påtalar även att distriktssköterskorna har stor 
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arbetsbelastning och stora områden, känner inte till patientens sjukdomshistoria vid 
dessa överrapporteringar och informationsutbytet är knapphändigt. Svårt för båda 
professionerna att tillgodose patientsäkerheten. Verksamhetscheferna som ansvarar för 
vården har enligt lag till uppgift att tillgodose rutiner runt överrapportering (SOSFS 
2005:27). Lamont (2000) har genomfört sin studie på två sjukhus. Resultatet visar att i 
stort sett all information som var nedskrivet i patientjournalen var mer utförligt än den 
muntliga rapporten, förutom sjuksköterskans egna bedömningar av patientens 
kondition, psykiska status och personlighet, dessa områden nämndes mer i muntlig 
rapport än i patientens nedskrivna journal. Generellt innehåller nedskriven rapport mer 
information om patienten än vad som rapporteras muntligt.  
Vårdkedjan startar i patientens hem. I studiens kommentarer påtalas vikten av 
informationsöverföring från distriktssköterska till ambulanspersonal. Andersson och 
Helms (1998) beskriver vikten av att utveckla kommunikationen mellan olika 
vårdgivare för att erhålla kontinuitet i vården. Risker finns annars att information i 
något led av vårdkedjan från patientens hem, till akutmottagningen, till  avdelning, från 
utskrivning och åter till hemmet tappas bort. I SOSFS (2005:27) beskrivs att vården 
skall trygga enskilda patienters rätt till en god vård. För att samverkan skall fungera 
genom hela vårdkedjan måste den information som behövs för att planera patientens 
vård och omsorg finnas tillgänglig och överföras mellan olika vårdgivare i samband 
med att patienten flyttar från en vårdform till en annan. Upprepning av tidigare data om 
patienten är värdefull för nästa vårdgivare och även för anhöriga och patient som annars 
måste svara på samma frågor igen (Anderson, 1998). Payne et. al. (2002) skriver att 
nyckelpersoner från de olika organisationerna måste ges förutsättningar för bra 
informationsöverföring och tillgodose kontinuiteten i vården. Verksamhetscheferna  
ansvarar för att skapa rutiner för informationsöverföring så att patientsäkerheten 
tillgodoses. Huvudmännen är ansvariga för utveckling av kommunikation mellan olika 
vårdgivare för att tillgodose kontinuitet i vården (Anderson, 1995).  
Syftet med studien var att beskriva överrapporteringens innehåll och överlämnandet av 
patienten som sker av distriktssköterska till ambulanspersonal i patientens hem. 
Författarna anser att studien väl uppfyller detta syfte. Vi ville fästa uppmärksamheten på 
det viktiga mötet/överlämnandet i patientens hem mellan två yrkesgrupper från två olika 
huvudmän, kommun och landsting. Studien  beskriver hur uppfattningarna mellan 
distriktssköterskor och ambulanspersonal inte alltid är samstämmiga till exempel om i 
hur stor utsträckning ambulanspersonal frågar efter viss information eller inte. 
Yrkesgruppernas insikt i varandras yrken är begränsad och en vilja har uttryckts om att 
utöka kunskapen på detta område. Detta kunde vara ett steg i riktning mot förbättra 
kommunikationen i överlämnadet och därmed säkra att viktig information följer 
patienten genom hela vårdkedjan.  
Gjorda studie är en kartläggning runt hur och vad som sker i överlämnandet av 
patienten i dennes hem. 
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Implikation för omvårdnaden 
Samarbete i vårdkedjan är viktigt för att omvårdnaden skall följa patienten genom hela 
sjukvården, oavsett huvudman. Patienten bör inte få erfara att det är olika vårdgivare, 
största utmaningen i vårt arbete är ett samarbete som gynnar enbart patienten och en 
optimal vård. Kommunikationen och dess process i genomförandet av en god vård, 
grundad på säkerhet, kontinuitet och bra bemötande är omvårdnad. 
Vår profession är omvårdnad, allmän och specifik oavsett vilken vård vi ger är 
samarbete mellan olika yrkesgrupper viktig. Den dag vi alla ser på varandra som en lika 
viktig länk i vårdkedjan oavsett var vi utövar vår profession blir ett samarbete möjligt. 
Det är vi inom professionen själva som stänger kommunikationen. Uppsatsen visar att 
vi vill börja samarbeta men att det fortsatt finns hinder för att vi ser inte ” den andre” 
och dennes verklighet utan vår egen och dess betydelse.    
 
Fortsatt forskning 
Utifrån gjorda studie som underlag och med samma syfte föreslås vidare forskning 
genom att genomföra kvalitativa djupintervjuer inom samma population. För att få en 
djupare insikt i verkligheten bakom svaren i vår studie. 
Kartlägga hela vårdkedjans inre och yttre struktur. Fungerar den kommunikativa 
processen inom/ genom vården? 
Hur ser kontinuiteten ut från hemmet till sjukhus och åter till hemmet? 
Omvårdnadsjournal och rapport, vilka system finns, är de likvärdiga?  
Finns det brister i dokumentationen, vad beror detta på i så fall? Olika kontext och/ eller 
traditioner? 
Hur ser den medicinska säkerheten ut genom vårdkedjan på grund av flera 
informationsöverföringar i vårdkedjan? 
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