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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor har ansvar för att kommunicera väsentlig information rörande 

patienter till övertagande sjuksköterskor vid patientöverlämning. Kommunikationen har 

betydelse för en säker vård. När patientsäkerheten brister kan det ofta härledas till 

ofullständig kommunikation. Forskning visar att patienter önskar vara mer delaktiga under 

patientöverlämning och när patienter deltar aktivt vid patientöverlämning bidrar detta till en 

säkrare vård. Syfte: Syftet är att skapa en översikt om sjuksköterskors kommunikation vid 

patientöverlämning. Metod: En allmän litteraturöversikt där kvalitativa och kvantitativa 

studier utgjort grund till resultatet. Resultat: I resultatet framkom fem teman. Resultatet 

visade att de förutsättningar under kommunikationen vid patientöverlämning som hade 

betydelse för en säker vård var dessa; kommunikationens innehåll, strukturerade verktyg, 

sjuksköterskors interaktion, miljö och patientens delaktighet. Slutsats: Inverkande orsaker 

till utebliven information under patientöverlämning var när det saknades möjlighet att få 

ställa frågor, när sjuksköterskor använde varierande tillvägagångssätt samt när 

patientöverlämningen blev avbruten. Ett strukturerat verktyg underlättar kommunikationens 

innehåll och kan även öka patientens delaktighet och tillfredställelse. Det är varje enskild 

sjuksköterskas ansvar att både dela och ta emot relevant information vid patientöverlämning.  

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, ansvar, kommunikation, patientöverlämning, 

patientsäkerhet. 

  



ABSTRACT 

Background: Nurses have the responsibility to communicate vital information to the 

incoming nurse during a change of shift. When there are faults in a patient’s safety it can lead 

to a lack of communication. The communication between nurses during patient handoff has 

an effect on the safety of care. Research show that patients want to be more involved during 

the patient handoff and when patients participate actively in the patient handoff it 

contributes to safer care. Aim: The aim is to create an overview of nurse’s communication at 

patient handoff. Method: A general literature review where qualitative and quantitative 

studies formed the basis for the outcome. Result: The result showed that the conditions 

during communication for patient handoff which are important for safe care were; the 

content of communication, the use of structured tools, nurse interaction, the environment 

and patient involvement. Conclusion: A varied approach, lack of time for questions, and 

interruptions lead to missing information. Structured tools facilitate the content of the 

communication and can also increase the patient's participation and satisfaction. It is the 

responsibility of each individual nurse to share and receive relevant information during 

patient handoff.  

 

Keywords: Communication, general literature review, patient handoff, patient safety, 

responsibility. 
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1 INLEDNING  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen i termin fyra på Sjuksköterskeprogrammet 

uppstod tankar och reflektioner över hur kommunikationen sjuksköterskor emellan fungerar. 

Det upplevdes svårt att definiera hur en bra patientöverlämning kan ta form. Viljan att utföra 

en säker och innehållsrik patientöverlämning var utgångspunkten för oss studenter men 

upplevdes följaktligen vara ett komplext moment under sjuksköterskornas arbetspass. Det 

var överraskande att det förekom variation av patientöverlämningar utifrån de observationer 

som iakttogs vid utbildningsplatserna. Problemet som uppmärksammades var att 

sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation varierade och deras förmåga att välja ut 

viktig information om patienterna skiljde sig beroende på tidigare erfarenheter. 

Sjuksköterskorna prioriterade informationen olika som till synes resulterade i varierande 

vård samt en otrygghet för patienten. Dessutom upplevdes att sjuksköterskor hade skiftande 

förhållningssätt till sitt professionella ansvar. Därmed uppstod ett ökat kunskapsbehov hos 

oss studenter med ambitionen att förhoppningsvis öka patientsäkerheten samt belysa 

sjuksköterskors ansvar vid patientöverlämning. På uppdrag av Mälardalens högskolas 

forskargrupp Comcare vid Akademin för hälsa, vård och välfärd kommer sjuksköterskors 

kommunikation vid patientöverlämning på sjukhus att studeras, med fokus på patientsäker 

vård. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med att beskriva patientsäkerhet utifrån litteratur, gällande lagar och 

riktlinjer. Fortsättningsvis följer kommunikationens betydelse för sjuksköterskors dagliga 

arbete samt patienters upplevelser av delaktighet vid patientöverlämning beskrivas utifrån 

aktuell forskning. Det vårdvetenskapliga perspektivet kommer att utgå ifrån Wallinvirtas 

(2011) avhandling om begreppet ”Ansvar”. 

2.1 Patientsäkerhet 

Statistik visar att 110 000 patienter årligen drabbas av vårdskador på sjukhus i Sverige som 

följd av att patientsäkerheten inte har uppnåtts (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas ifrån att bli skadade i vården. All vård som 

bedrivs ska innefattas av ett patientsäkerhetstänk som resulterar i att vården blir säkrare för 

patienterna. De brister i vården som orsakar att patientsäkerheten försämras kan ofta 

härledas till bristande rutiner, kommunikation och information (Öhrn, 2014). Det är varje 
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enskild sjuksköterskas ansvar att säkerställa att relevant information överförs till andra 

medarbetare enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor har sex kärnkompetenser att utgå ifrån där en 

av kompetenserna är säker vård. Det medför att det är av största vikt att sjuksköterskor har 

aktuell kunskap om patientsäkerhetsarbete (Leksell & Lepp, 2013). Säker vård innebär 

kännedom om hur bidragande faktorer kan minska riskerna samt att ha förmågan att 

samarbeta med andra professioner. Utveckling av olika system och strukturer anses vara en 

grundsten som säker vård bygger på (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Patientsäkerhet är ett tämligen nytt kunskapsområde och en förutsättning för god vård. Det 

är inte uteslutande en organisatorisk fråga utan det är viktigt att också komma ihåg att varje 

enskild individ har eget personligt ansvar att utföra patientsäker vård (Ödegård, 2013). 

Framförallt har sjuksköterskor ansvar att bidra till en hög patientsäkerhet. Dagens sjukvård 

ställer konstant nya krav på sjuksköterskor då samhället är i ständig förändring med ny och 

mer avancerad teknik samt en ökande befolkning, som innebär fler sjukdomar. 

Sjuksköterskors kompetens blir således en garanti för patientsäkerheten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Patientsäkerheten påverkas av det etiska förhållningsätt som 

varje enskild individ bär på. Sjuksköterskor har även ett etiskt ansvar att följa International 

Council of Nurses (ICN) etiska kod som innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. De riktlinjer som utgör ramar för etiskt handlande består 

av fyra områden. Det första området är; sjuksköterskan och allmänheten som bland annat 

innebär att det finns ansvar för att hjälpa människor i behov av vård samt att främja insatser 

som är goda för samhället i stort. Det andra området är; sjuksköterskan och yrkesutövningen 

där det framkommer att sjuksköterskor har tydligt personligt ansvar för att tillämpa ny 

kunskap samt att upprätthålla den inlärda kompetensen. Det innefattar även att inte utsätta 

sig själv eller andra personer för risker. Det tredje området är; sjuksköterskan och 

professionen som betyder att följa och utföra de riktlinjer som finns angivna i gällande 

styrdokument samt att medverka och utföra evidensbaserad omvårdnad. Dessutom ska 

oetiska handlingar motverkas. Det fjärde och sista området är; sjuksköterskan och 

medarbetare där den största betydelsen är att värna och respektera sina medarbetare samt 

stå upp för etiskt förhållningsätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

2.1.1 Lagar och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) är den övergripande ramlagen som styr hur hälso- 

och sjukvården ska organiseras, den gäller vårdgivare som ägnar sig åt sjukvård. Lagar och 

riktlinjer som främst berör patientsäkerheten är Patientlagen (SFS, 2014:821) som syftar till 

att stärka och tydliggöra patientens ställning. Den egna delaktigheten och självbestämmandet 

i vården ska vara central. Patienten ska erhålla information som ger förutsättningar för eget 

beslutsfattande för att ge sitt samtycke till framtida vård. Lagen är dessutom utformad för att 

beskriva vårdgivares samt hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter. Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) beskriver begreppet vårdskada som ett fysiskt eller psykiskt lidande som 

uppstått på grund av att korrekta åtgärder inte har vidtagits. Vidare skildras även vikten av 

att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som innebär långsiktiga 

handlingar där tydlig koppling till en säkrare vård kan ses. Socialstyrelsen (2009) beskriver 
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att när patientsäkerheten brister kan det bero på att vårdgivaren inte har väl utarbetade 

rutiner eller att någon form av organisationsfel förekommer. Enligt Kompetensbeskrivningen 

för sjuksköterskor ingår det att arbetet ska ske efter regelverk för att patiensäker vård ska 

utföras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I Patientdatalagen (SFS, 2008:355) står det 

skrivet att vårdgivaren och vårdpersonal är skyldiga att föra patientjournal samt att 

hanteringen av personuppgifter ska ske på korrekt tillvägagångs sätt där patienten inte 

utlämnas eller att felaktiga uppgifter dokumenteras. Tystnadsplikt och sekretess regleras för 

allmän verksamhet av Offentlighets– och sekretesslagen (SFS, 2009:400) samt för enskild 

verksamhet av Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). Dessa lagar omfattar all vårdpersonal 

och innefattar ett förbud mot att avslöja enskilda uppgifter om patienter till andra personer. 

Gemensamt för dessa lagar är att skyddet för patientens integritet ska vara densamma. 

2.2 Kommunikation 

Kommunikation är ett begrepp som kan enas tillsammans med latinska ordet communicatio 

vilket betyder ömsesidigt utbyte (Nationalencyklopedin, 2018). Inom vården har 

kommunikation en omfattande betydelse för hur människor ska förstå hur andra upplever 

hälsa och lidande. Begreppet kommunikation är komplext i den bemärkelsen att det används 

i flera vårdande sammanhang. Sjuksköterskor kommunicerar dels med annan personal i 

vårdande yrken, dels med patienter. Den kommunikation som förs mellan sjuksköterskor och 

patienter har som avsikt att stärka relationen och benämns vårdande kommunikation. Det 

beskrivs tre olika sätt som gör den vårdande kommunikationen synlig; relationell 

kommunikation som präglas av den gemenskap som uppstår mellan parterna, narrativ 

kommunikation där berättelser kan ge en djupare förståelse av livssituationer samt etisk 

kommunikation där respekt syns i den hållning och lyhördhet som sjuksköterskor har 

(Fredriksson, 2012). En god förmåga att kommunicera är för sjuksköterskor inte bara viktigt 

utan ett ständigt närvarande sätt att både erhålla och överföra betydelsefull information. För 

att vården ska kunna bedrivas på ett säkert sätt för patienter krävs effektiv kommunikation 

mellan sjukvårdspersonal vid skiftbyten eller andra överlämningar av patienter (Sharp, 

2012). 

Kommunikation är en dynamisk process och präglas av de uttryck som framhävs under 

samtalet, medvetet eller omedvetet. Det är inte bara orden som tolkas och bearbetas av båda 

parterna utan även det icke-verbala som tonfall, kroppsrörelser och ansiktsuttryck. 

Budskapet, som är meningen med kommunikationen, påverkas av både inre och yttre 

impulser och kan vara tankar och känslor. Även relationen som de inblandade har till 

varandra ger nyanser på upplevelsen av det som är avsett att kommuniceras (Eide & Eide, 

2009). Eftersom det inte bara är fakta som överförs genom kommunikation utan även 

känslor och tankar gäller det att vara medveten om hur detta kan få betydelse för 

omvårdnaden. Skriven dokumentation utgör källa för insamlandet av information men är 

enkelriktad kommunikation och kan tolkas av läsaren utan att bekräftas. Risken ökar därmed 

att sjuksköterskor missar kritiska fakta om den skrivna dokumentationen inte kombineras 

med verbal kommunikation (Baggens & Sandén, 2014). Som vårdpersonal gäller det att vara 

medveten om vikten av att kontrollera om budskapet som avsetts att förmedlas har nått fram. 
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För att få bekräftelse på att budskapet uppfattats korrekt är det bättre att be om en 

sammanfattning eller upprepning istället för att ställa frågor som svaras med ”ja” eller ”nej” 

(Eide & Eide, 2009). Sjukhusmiljön är för patienter en högriskmiljö där missförstånd mellan 

personal som vårdar patienten kan få förödande konsekvenser. Vidare beskrivs det att den 

fysiska miljön kan påverka kommunikationen i stort. En sjukhusmiljö är fylld av flertalet ljud 

som kan störa kommunikativa situationer. Det finns mycket människor runt omkring med 

varierande uppgifter som ger uppkomst till en rad skilda ljud. För att kommunikationen inte 

ska störas är så tyst miljö som möjligt att föredra (Sharp, 2012). En avgörande faktor för att 

tryggare och säkrare vård ska kunna erbjudas är att kommunikationen behöver förbättras, 

både mellan vårdpersonal och till patienter (Ridelberg, Roback, & Nilsen, 2017). Det 

framkommer även tydligt att brister i kommunikationen är vanligt förekommande inom all 

hälso- och sjukvård. Det är främst vid överlämning mellan olika team som 

informationshanteringen brister (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). 

2.3 Patientöverlämning 

Patientöverlämning förklaras följande av Svensk MeSH” The transferring of patient care 

responsibility from one health-care professional to another” (Karolinska institutet, 2018). 

Patientöverlämning innebär följaktligen att när sjuksköterskor ska starta sitt arbetspass 

behöver de erhålla viktig information av de sjuksköterskor som avslutar sina arbetspass. Det 

är information om patienten som ska utbytas och det finns flera modeller att använda sig 

utav under denna situation. De vanligast förekommande sker i form av muntlig och skriftlig 

information mellan sjuksköterskor eller att patientöverlämning sker vid patientens sängkant 

där patienten är närvarande (Sharp, 2012). Patientöverlämning som sker vid sängkanten, 

”bedside”, innebär möjlighet för patienten att vara delaktig i kommunikationen mellan 

sjuksköterskor. Det medför att patienten får samma information som övertagande 

sjuksköterskor och då även möjlighet att ställa frågor eller bara få aktuell information 

berättade för sig (Whitty, Spinks, Bucknall, Tobiano, & Chaboyer, 2016). En australiensisk 

studie visar att vårdpersonal inte sammankopplar ansvarsöverföring och ansvarsskyldigheter 

som övergripande funktion vid patientöverlämning mellan vårdplatser. Det är istället 

informationsutbytet som är i fokus vid patientöverlämning och bristen av ansvarskänsla över 

patienten kan medföra förvirring över vem som ska utföra de åtgärder som ska vidtas senare 

under vårdtillfället (Chin, Warren, Kornman, & Cameron, 2012). Patientöverlämning vid 

sängkanten kommer vidare att benämnas bedside. 

2.3.1 Strukturerat kommunikationsverktyg 

Vid patientöverlämning kan strukturerat kommunikationsverktyg användas, det kan vara 

utformat på olika sätt. Kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt 

tillstånd och Rekommendationer) används av vårdpersonal vid utbyte av patientinformation. 

Personalen inleder patientöverlämningen med att förklara situationen och vad som är 

anledningen till kontakten och fortsätter därefter med bakgrunden som innefattar kortare 

sjukdomshistoria för att bilda helhetssyn över patienten. Aktuellt berör patientens tillstånd, 

status och bedömning av till exempel vitala parametrar. Rekommendationer innefattar de 
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åtgärder som behöver vidtas och inom vilken tidsram. Här lämnas även utrymme för fler 

frågor angående patienten (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). ISBAR är en 

utvidgning av SBAR där I (identifikation) står för att personal ska identifiera sig själv med 

namn, position och befintlig plats. Personalen ska även identifiera patienten med namn, 

ålder, kön och befintlig plats. Därefter fortsätts rapporteringen utefter SBAR (Thompson et 

al., 2011). Det tredje strukturerade verktyget som berörs är ICCCO (Identification, Clinical 

history, Clinical status, Care plan, Outcomes/Goals). Sjuksköterskor börjar med att 

identifiera patienten och presentera patientens kliniska historia. Därefter beskrivs patientens 

kliniska status, som vitala parametrar inklusive andra observationer av patienten. 

Patientöverlämningen avslutas med en genomgång av patientens vårdplan och målet med 

vården (Johnson, Jefferies, & Nicholls, 2012). 

2.3.2 Patienters upplevelser av delaktighet under patientöverlämning  

Genom att patienten är med och är delaktig under patientöverlämningen upplever de bättre 

förståelse för sjuksköterskors professionalism, kunskap och kompetens. De upptäckte en ny 

omvårdnadskompetens genom att se och höra hur sjuksköterskor rapporterar till varandra 

(Lupieri, Creatti, & Palese, 2016). Det finns fler studier som stödjer att patientöverlämning 

bör ske bedside. Patienter beskriver begär efter att få mer information angående deras vård 

och att få vara mer delaktiga i vårdprocessen (Benham-Hutchins, Staggers, Mackert, H. 

Johnson, & Debronkart, 2017; Jeffs et al 2013; Lu, Kerr, & McKinlay, 2014; Lupieri et al., 

2016; Whitty et al., 2016). Patienter föredrar bedside rapportering med motivering att det ges 

en möjlighet till frågor och möjlighet till dialog med sjuksköterskor. Det resulterar i en ökad 

förståelse i den pågående vårdprocessen. Det framkommer även att bara få vara med som 

patient och lyssna inbringar ökad trygghet. Dessutom föredras att endast övertagande och 

överlämnande sjuksköterskor finns med vid patientöverlämningen och inte ett helt team av 

personal (Whitty et al., 2016). Patienter anser även att de kan bidra med att bekräfta 

informationen som framförs under bedside av sjuksköterskor att den stämmer med deras 

egna uppfattningar, det resulterar i att färre misstag sker i informationsöverföringen. 

Patienter föredrar att information angående deras medicinska tillstånd kan diskuteras 

bedside däremot anses det att känslig information om till exempel sexuellt överförbara 

sjukdomar och psykiska tillstånd ska ske enskilt (Lu et al., 2014). Patienter uppger att när 

patientöverlämningen sker bedside så skapas utrymme för en bättre kontakt till 

sjuksköterskor, det uppstår en mer personlig relation. Att som patient få möjlighet att veta 

vem som är ansvarig för deras vård skapar trygghet samtidigt som patienten kan försäkra sig 

om att den vård som hen gett samtycke till kommer att fortsätta även under nästa 

sjuksköterskas skift (Jeffs et al., 2013). Den relation som patienten får till sjuksköterskor har 

en betydande roll för delaktigheten i kommunikationen. Patienten söker efter bekräftelse och 

respekt samt en känsla av engagemang från sjuksköterskor. Ibland kan sjuksköterskor 

upplevas som allt för upptagna och då finns det inget utrymme för att bygga en relation 

utifrån patientens behov, som således resulterade i ett mindre aktivt deltagande. 

Missförstånd i kommunikationen innebär ofta upplevelse av rädsla och oro samt att 

patienten kan få erfara omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor vidtagit utan att informera 

om det tidigare (Tobiano, Marshall, Bucknall, & Chaboyer, 2015). Vidare beskriver patienter 

att de fått rätta sjuksköterskor då felaktig information framkommit vid patientöverlämning 
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(Benham-Hutchins et al., 2017). Detta bekräftas även i en annan studie där patienter påvisar 

tydliga fel i kommunikationen mellan sjuksköterskor. Patienter ansåg att de kan tillföra 

information som missats och då eliminera fel som annars kan begås (Jeffs et al., 2013). Ur en 

studie där kroniskt sjuka patienters perspektiv klarlagdes, fann man att det förekommer 

irritation över att behöva upprepa sina tidigare angivna uppgifter vid varje 

patientöverlämning. Patienterna är frågande till varför de behöver klargöra sina behov och 

tillstånd på nytt hela tiden (Benham-Hutchins et al., 2017). 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Här beskrivs det vårdvetenskapliga perspektivet utifrån Wallinvirtas (2011) avhandling om 

begreppet ”Ansvar”. Avhandlingen är handledd av Professor Katie Eriksson vid Åbo 

Akademi, Enheten för Vårdvetenskap, Vasa. Den har sin grund och förförståelse i vårdandets 

ethos och en caritativ vårdetik. Den djupgående beskrivningen om begreppet ansvar är 

relevant för förståelsen om sjuksköterskors förmåga till att kommunicera säkert. Perspektivet 

framhäver den inre kärnan av ansvar hos den enskilda vårdaren. Detta är betydelsefullt för 

att det skapar insikt och ger ett fundamentalt sammanhang utifrån de handlingar som 

sjuksköterskor har för avsikt att utföra. Begreppet kommer att diskuteras mot resultatet i 

resultatdiskussionen. 

Begreppet ansvar förstås tillsammans med orden frihet, skuld och kärlek. Dessa ord beskrivs 

vara i relation till varandra och utgör tillsammans ansvarets inre innebörd och blir 

meningsbärande. I vårdandets sammanhang kan begreppet ansvar ha en växlande innebörd 

och den inre och yttre etiken ger nyanser åt dess betydelseinnehåll. Ansvaret som beskrivs ser 

bortom regler och ramverk och fokuserar på vårdarens inre etik. Teorin grundar sig i en 

caritativ vårdetik. Vårdande enligt caritas beskrivs innebära att patienten ska tjänas i kärlek 

och vårdas med huvud, hand och hjärta (Wallinvirta, 2011). 

En sammanfattande syntes beskrivs av vårdarens förmåga och vilja att ha ett ansvar i 

förhållande till den inre innebörden av begreppet. Det behöver alltså finnas en förmåga och 

vilja att se yttre och inre gränser hos sig själv som vårdare för att få balans i vårdandet. I 

ansvarets handlingar speglas avsikterna och blir således ett uttryck för en människas inre 

etik. Med ansvar tillkommer också modet att kunna följa sin inre röst och lyssna till sitt 

samvete för att med kärlek kunna göra gott för andra. Kärnan i ansvarets inre betydelse är 

frihet, skuld och kärlek som tillsammans bildar en helhet. Denna helhet är alltid i rörelse och 

formas av delarna som utgör den (Wallinvirta, 2011).  

Frihet ska användas till förmån för patienten och kräver en kunskap om hur vårdandet 

påverkar patientens hälsa och lidande. Friheten ger möjlighet att utan tvång kunna handla 

för patientens bästa och ger modet att också välja gott handlande. Skuld ses i detta 

sammanhang som en aktiv substans och jämförs med en verksam mekanism som är 

igångsättande för ansvarets handlingar. En skyldighet som vårdare har att stå till svars för de 

gärningar som vidtas för patienter och att i gemenskap med patienten skapa en relation. 

Relationen är alltid asymmetrisk mellan vårdare och patient eftersom vårdaren finns till för 

patienten, därmed blir skulden än mer påtaglig. Vårdandets akt ska präglas av en Jag – Du 
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relation och vårdarens förhållande till sin egen skuld ger karaktär åt handlingsavsikter och 

därmed handlingar. Kärlek ses som en källa till liv och används i ansvarets handlingar. 

Kärleken finns i viljan att uttrycka det goda samt viljan att ge till andra det en själv behöver. 

Kärlek innebär att ha medkänsla till andra, men även till sig själv. Alla dessa meningsbärande 

delar präglas av den personliga uppfattningen och uttrycks olika av alla människor 

(Wallinvirta, 2011).  

I vårdandets sammanhang är det naturligt att vårdare behöver ta beslut, både i relation till 

andra och i relation till sitt inre. Det innebär en frihet och ett mod att stå för de värderingar 

som beslut och handlingar grundar sig i. Som vårdare behövs en insikt om de moraliska 

tankar och känslor som uppstår för att kunna ta ansvar och utföra handlingar. Kärleksfulla 

handlingar gör patienten gott och kan dessutom skydda individen ifrån att få sin integritet 

kränkt. Ansvarets gärningar har sin grund i skulden. En inre skyldighet att som vårdare ta 

ansvar för patientens hälsa på dennes villkor, vilket kräver engagemang. Samvetet styr 

handlingar och därför blir ansvaret att handla genom kärlek helt personligt och frivilligt 

(Wallinvirta, 2011). 

2.5 Problemformulering 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård har ett eget personligt ansvar att utföra en säker 

vård. Sjuksköterskor har en ledarroll och en central funktion i kommunikationen vid 

patientöverlämning. I tidigare forskning framkommer att en bidragande orsak om 

patientsäkerheten brister kan bero på fel i kommunikationen. Vidare framkommer att 

patienter upplever en otrygghet när de behöver upprepa sig eller rätta felaktig information 

mellan sjuksköterskors skift. Att öka medvetenheten om vad som inverkar på 

kommunikationen vid patientöverlämning anses då vara betydelsefullt för en ökad 

patientsäkerhet. Det är därför viktigt att klargöra och skapa en översikt om vilken kunskap 

sjuksköterskor behöver inneha om de förutsättningar som kan inverka på kommunikationen 

vid patientöverlämning. Wallinvirtas djupgående beskrivning av ansvar sätter sin prägel på 

examensarbetet genom hur ansvar kan implementeras i sjuksköterskors kunnande till att 

kommunicera säkert. Med detta resonemang bör sjuksköterskors kommunikation vid 

patientöverlämning studeras vidare. Den kunskapen kan förhoppningsvis bidra med en 

beskrivande bild över hur varierande förutsättningar inverkar på kommunikationen vid 

patientöverlämning. Genom ökad medvetenhet om kommunikationens betydelse för 

sjuksköterskors profession samt det ansvar som kommunikation kräver under 

patientöverlämning kan detta examensarbete förhoppningsvis även bidra till att öka 

patientsäkerheten.  
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3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt om sjuksköterskors kommunikation vid patientöverlämning. 

4 METOD 

Metoden som valdes är en allmän litteraturöversikt som enligt Friberg (2017) anses lämplig 

då omfattande kunskap kring ett område eftersöks. I analysen ingår både kvalitativa och 

kvantitativa studier eftersom det tillsammans kan ge bredare bild av kunskapsläget. Likheter 

och skillnader identifieras i studiernas syften och resultat. Urvalet sker på ett strukturerat 

sätt genom tre steg. I det första steget görs en bred sökning utifrån det valda syftet, så kallat 

helikopterperspektiv, vilket ger överblick över det publicerade kunskapsläget. I andra steget 

ska valda studier avgränsas, här väljs studierna ut efter inklusions- och exklusionskriterier. I 

det tredje steget granskas studierna för att avgöra om kvaliteten är tillräckligt hög för att 

inkluderas i analysprocessen (Friberg, 2017). 

4.1 Urval och datainsamling 

Datainsamling till en allmän litteraturöversikt ska ske utifrån problemformuleringen och 

syftet, det är viktigt att ständigt vara självkritisk för att inte riskera att studier väljs ut som 

styrker det egna antagandet (Friberg, 2017). Sökning vid datainsamling kan bli mer specifik 

genom att använda orden AND som innebär att flera ord kan sättas i förbindelse och OR 

vilket inkluderar synonymer till det valda ordet (Östlund, 2017). En vetenskaplig granskning 

av en studie innebär att oberoende forskare och etiska kommittéer rekommenderar studien 

till en vetenskaplig tidskrift, så kallat peer-reviewed (Polit & Beck, 2012).  

Datainsamlingen gjordes i de ämnesspecifika databaserna CINAHL Plus och PubMed 

eftersom de innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Varierande sökord användes i databaserna 

och valdes utifrån examensarbetets syfte. För att finna rätt sökord användes Svensk MeSH 

som vägledning. Övervägande sökord som användes vid sökningarna var ”communication”, 

”nurs to nurse” och ”handoff OR handover”. De avgränsningar som gjordes var begränsning 

av årtalen 2012–2018 samt att alla studier ska vara peer- reviewed. 

Genom att bara söka full text kan viktiga studier missas vilket kan inverka på det slutgiltiga 

resultatet (Friberg, 2017). Därav användes ingen begränsning till full text i de första 

sökningarna som gjordes i databaserna. De studier som inkluderades för vidare granskning 

var skrivna på engelska, handlade om patientöverlämning och kommunikation samt vara 

genomförda på sjukhus. Vissa studier med inriktning mot intensivvårdsavdelningar valdes 

att inkluderas eftersom kommunikationen mellan sjuksköterskor, oberoende vart den äger 

rum, är relevant och kan appliceras i allmänsjuksköterskors arbetsområde. De studier som 

exkluderades handlade om specialiserad sjukvård som inte berörde allmänsjuksköterskor 
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samt interprofessionell kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare. Slutligen valdes 12 

stycken studier genom sökningar i databaser och ytterligare en studie genom manuell 

sökning efter att referenslistor studerats i systematiska litteraturstudieröversikter. Totalt 

kommer 13 stycken studier att användas. Dessa sök- och urvalsstrategier presenteras 

närmare i Bilaga A. 

Fortsättningsvis inleddes ett granskningsarbete av studiernas kvalitet. Detta skedde utifrån 

Fribergs (2017) förslag att ställa frågor till de utvalda studierna. I Bilaga B presenteras en 

artikelmatris där redovisas alla studier samt granskningen beträffande bedömningen av 

studiernas kvalitet. För att säkerställa studiernas kvalitet kvalitetsgranskades två studier 

gemensamt utifrån frågor i Bilaga C och D. Eftersom samsyn uppnåddes delades resterande 

studier upp för enskilda kvalitetsgranskningar. Sammanlagt redovisades tio frågor för 

kvalitativa studier och nio frågor för kvantitativa studier. De frågor som valdes att strykas 

bedömdes irrelevanta i förhållande till syftet samt att det inte ansågs minska kvaliteten på 

studierna om de borttagna frågorna inte berördes. Det beslutades att varje fråga som 

besvarats ja utifrån frågorna i bilaga C och D fick ett poäng. Kvalitativa studier ska uppnå 

minst nio poäng och kvantitativa åtta poäng för att erhålla hög kvalitet. För att benämnas 

med medel kvalitet ska kvalitativa uppnå minst åtta poäng och kvantitativa ska uppnå minst 

sju poäng. De studier som är mixad metod, vilket innebär att de består av både en kvalitativ 

och en kvantitativ ansats, har kvalitetsgranskats i både bilaga C och D. Då alla de utvalda 

studierna bedömdes vara av hög eller medel kvalitet efter granskning, beslutades det att 

behålla alla i den fortsatta dataanalysen. 

4.2 Dataanalys 

En analysprocess delas upp i tre steg där första steget innebär att läsa igenom studierna 

flertalet gånger för att erhålla ökad förståelse av dess innehåll. Arbetet fortlöper med steg två 

som går ut på att identifiera likheter och skillnader. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna 

bör inte jämföras med varandra då dess resultat antingen är presenterade i ord eller siffror 

och av den orsaken är det svårt att genomföra en jämförelse. I det tredje och sista steget 

sammanställs och sorteras resultaten, rimligen under teman (Friberg, 2017). 

Analysprocessen inleddes med att studierna lästes ingående flera gånger för att få en 

helhetsbild och djupare förståelse. Anteckningarna har förts enskilt och sammanfattats i 

skilda dokument för att kunna användas vid senare tillfälle i analysen. Ett objektivt 

förhållningsätt har eftersträvats när studierna har lästs. Detta för att inte prägla det 

kommande resultatet med egna åsikter och värderingar. Analysprocessen fortsatte med steg 

två där studiernas likheter och skillnader i syfte och metod redovisas både i text och i tabell 1. 

Resonemanget om vilka jämförelser som ska utföras grundade sig i att en så detaljerad analys 

som möjligt eftersträvades. Därav bedömdes det väsentligt att jämföra ursprungsland, val av 

metod, syfte samt vilken kontext på sjukhuset som studien ägt rum. Dessa val motiverades 

med att förutsättningarna ska vara desamma för alla valda studier eftersom det i annat fall 

möjligtvis påverkar det kommande resultatet. De kvantitativa studiernas resultat jämfördes 

inte med de kvalitativa studierna. Detta berodde på att Friberg (2017) inte rekommenderar 
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att göra det på grund av att det inte är samma metod i de olika studierna. Däremot redovisas 

det föreliggande resultatet i sammanhängande text. I steg tre gjordes slutligen en 

sammanställning där resultatinnehållet beskrevs. Anteckningarna plockades isär och 

kategoriserades till sju högar. Det genomfördes följaktligen med att lästa upp varje enskild 

anteckning för att sedan diskutera och reflektera över dess innehåll och mening. De 

anteckningar som bedömdes höra ihop och belysa samma sak placerades tillsammans. Efter 

ytterligare genomgång av anteckningarna reviderades högarna ner till fem stycken. Utifrån 

innehållet i högarna formades rubriker. Genom den djupare förståelsen som erhölls utifrån 

detta tillvägagångssätt framträdde fem teman som därefter blev det slutgiltiga resultatet. 

4.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) redogör för uppförandekrav som ställs vid forskning. Det innebär 

bland annat att tala sanning, redovisa hur metoder och resultat framkommit, inte stjäla 

andras forskningsresultat samt att rättvist bedöma andras forskning. Det fanns ett 

gemensamt övergripande ansvar över att denna allmänna litteraturöversikt bedrivits på 

korrekt sätt. Detta betydde att författarna såg till så att inget plagiat skedde och att ingen 

information vinklades eller beskrevs på ett oärligt sätt samt att redovisa tydligt hur arbetet 

utförts. De risker som fanns med att översätta från ett språk till ett annat har reflekterats 

över. Översättningen från engelska till svenska har gjorts efter bästa kunnande för att inte 

förvränga eller felaktigt återge det ursprungliga materialet i studierna. Så som Polit & Beck 

(2012) beskriver har ett kritiskt förhållningsätt beaktats under hela arbetets gång, då det inte 

är önskvärt att den egna förförståelsen ska få en framträdande betydelse. De studier som 

valdes ut är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och peer-reviewed. Detta medförde en 

försäkran om deltagare i studierna hade medverkat frivilligt, att mänskliga rättigheter följts 

och att alla hade behandlats med respekt. 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras en sammanfattning i text av likheter och skillnader utifrån de kvalitativa 

och kvantitativa studierna. Likheter och skillnader i metod, land och studiens kontext 

presenteras dessutom i tabell 1 för att skapa en tydligare översikt av resultatet. 

5.1 Likheter och skillnader i syften 

Samtliga tretton studier hade som syfte att studera patientöverlämningar mellan 

sjuksköterskor (Abraham et al., 2016; Cornell, Townsend Gervis, Yates, & Vardaman, 2014; 

Drach-Zahavy, Goldblatt, & Maizel, 2015; Ernst, McComb & Ley, 2018; Johnson, Carta, & 

Throndson, 2015; Johnson, Sanchez & Zheng 2016; Kear, Bhattacharya & Walsh, 2016; 
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Murray, McGrath & Fallon Smith, 2013; O´Brien, Flanagan, Bergman, Ebright & Frankel, 

2016; Ray Streeter & Garnt Harrington, 2017; Spooner, Aitken, Corley, Fraser & Chaboyder, 

2016; Street et al., 2011; Thomson, Tourangeau, Jeffs & Puts, 2018). I fem av sju kvalitativa 

studier ingick sjuksköterskors uppfattning av patientöverlämning i syftet (Drach-Zahavy et 

al., 2015; Ernst et al., 2018; Johnson et al., 2015; Murray et al., 2013; Ray Streeter & Grant 

Harrington, 2017) och i tre av dessa låg fokus på att identifiera hinder och problem vid 

patientöverlämning (Ernst et al., 2018; Johnson et al., 2015; Murray et al., 2013). En av dessa 

studier ville dessutom identifiera en ideal patientöverlämning (Ernst et al., 2018). De andra 

två studierna hade avsikten att beskriva sjuksköterskors uppfattning av vilka beteenden som 

bidrog till en kompetent patientöverlämning (Ray Streeter & Grant Harrington, 2017) samt 

identifiera strategier för att upprätthålla en patientsäker patientöverlämning (Drach-Zahavy 

et al., 2015). De två kvalitativa studier som inte syftade till att undersöka sjuksköterskors 

uppfattning fokuserade på innehållet i patientöverlämningen (Cornell et al., 2014; O’Brien et 

al., 2016). Den ena hade som syfte att undersöka hur ett strukturerat verktyg inverkade på 

tiden, innehållet och kvaliteten på informationen som delades under patientöverlämning 

(Cornell et al., 2014). Den andra hade syftet att identifiera vilka frågor som ställdes vid 

patientöverlämning samt vilken funktion de hade (O’Brien et al., 2016). De studier med 

mixad metod syftade till att undersöka sjuksköterskors uppfattning av patientöverlämning i 

den kvalitativa delen (Abraham et al., 2016; Johnson et al., 2016; Kear et al., 2016). Två av 

dessa hade syftet att beskriva innehållet i kommunikationen under patientöverlämning i den 

kvantitativa analysen (Abraham et al., 2016; Kear et al., 2016). En studie med mixad metod 

hade syftet att utvärdera sjuksköterskors tillfredställelse efter att ett strukturerat verktyg 

introducerats (Johnson et al., 2016). Samtliga tre kvantitativa studier syftade till att 

undersöka kommunikationen under patientöverlämning (Spooner et al., 2016; Street et al., 

2011; Thomson et al., 2018). En av dessa hade avsikten att utvärdera införandet av 

patientöverlämning bedside samt identifiera styrkor och svagheter (Street et al., 2011). Den 

andra kvantitativa studien hade syftet att utforska om redan förbestämda faktorer som 

antagits inverka på kvaliteten i kommunikationen under patientöverlämning (Thomson et al., 

2018). Den tredje kvantitativa studien syftade till att fastställa innehållet i informationen som 

delas under patientöverlämning (Spooner et al., 2016). 

5.2 Likheter och skillnader i metoder 

Fem av sju kvalitativa studier utfördes i USA (Cornell et al., 2014; Ernst et al., 2018; Murray 

et al., 2013; O’Brien et al., 2016; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). Den ena av de 

resterande kvalitativa studierna utfördes i Canada (Johnson et al., 2015) och den andra i 

Israel (Drach-Zahavy et al., 2015). Två av tre studier med mixad metod utfördes i USA 

(Abraham et al., 2016; Kear et al., 2016) medan den tredje utfördes i Australien (Johnson et 

al., 2016). Två av tre kvantitativa studier utfördes i Australien (Spooner et al., 2016; Street et 

al., 2011) och den sista utfördes i Canada (Thomson et al., 2018). Totalt använde sex studier 

med kvalitativ ansats intervjuer som grund för analysen, varav fyra med enbart kvalitativ 

design (Drach-Zahavy et al., 2015; Ernst et al., 2018; Johnson et al., 2015; Murray et al., 

2017) och två med mixad metod (Abraham et al., 2016; Johnson et al., 2016). Hälften av 

dessa använde fokusgrupper (Ernst e al., 2018; Johnson et al., 2016; Murray et al., 2013) och 
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den andra hälften genomförde semi-strukturerade individuella intervjuer (Abraham et al., 

2016; Drach-Zahavy et al., 2015; Johnson et al., 2015). Två av de resterande fyra studier med 

kvalitativ analys använde ljudinspelningar av patientöverlämningar (Cornell et al., 2013; 

O’Brien et al., 2016) medan de två sista lämnade ut enkäter med öppna frågor (Kear et al., 

2016; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). En av dessa var en kvalitativ studie och 

skickade ut enkäter med endast öppna frågor på en gemensam internetbaserad plattform för 

sjuksköterskor (Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). Den andra var av mixad metod och 

kombinerade öppna och slutna frågor i enkäten som skickades på mail till utvalda 

sjuksköterskor (Kear et al., 2016). Fyra av sex studier med kvantitativ ansats samlade in data 

genom enkäter med slutna frågor (Kear et al., 2016; Johnson et al., 2016; Street et al., 2011; 

Thomson et al., 2018) medan resterande två använde ljudinspelningar av 

patientöverlämningar som grund för innehållsanalys (Abraham et al., 2016; Spooner et al., 

2016).  

Sex av de totalt tretton studierna inkluderade sjuksköterskor från medicinsk-kirurgiska 

avdelningar (Cornell et al., 2014; Ernst et al., 2018; Johnson et al., 2015; Johnson et al., 

2016; O’Brien et al., 2016; Spooner et al., 2016). Resterande studier inkluderade 

sjuksköterskor från andra avdelningar (Abraham et al., 2016; Drach-Zahavy et al., 2015; Kear 

et al., 2016; Murray et al., 2013; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017; Street et al., 2011; 

Thomson et al., 2018) och tre av dessa använde främst sjuksköterskor inom akutsjukvård 

(Murray et al., 2013; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017; Thomson et al., 2018;). En av 

resterande fyra studier inkluderade sjuksköterskor från njuravdelningar (Kear et al., 2016) 

medan en annan utförde datainsamlingen på en medicinsk intensivvårdsavdelning (Abraham 

et al., 2016). Resterande två studier redovisar inte en specifik kontext för datainsamling men 

båda studierna har utförts på sjukhus (Drach-Zahavy et al., 2015; Street et al., 2011).  
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Tabell 1. En översikt av likheter och skillnader i metod, land och studiens kontext.  

Metod Land Studiens kontext 

Kvalitativ 

(7) 

Kanada (1) Akutvårdsavdelning för barn (1) 

Israel (1) Medicinsk-kirurgisk vårdavdelning (3) 

USA (5) Internet (allnurses.com) (1) 

Vårdavdelning (2) 

Kvantitativ 

(3) 

Australien (2) Akutvårdsavdelning (1) 

Kanada (1) Mail enkäter till akutsjuksköterskor (1) 

Vårdavdelning (1) 

Mixad metod 

(3) 

Australien (1) 

 

 

USA (2) 

Medicinska och kirurgiska avdelningar (1) 

Medicinsk intensivvårdsavdelning (1) 

 

Njurvårdsavdelning (1) 

 

 

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Analysen resulterade i fem teman som presenteras under rubrikerna; Kommunikationens 

innehåll, Strukturerade verktyg vid patientöverlämning, Sjuksköterskors interaktion, Miljö 

vid patientöverlämning, Patientens delaktighet vid patientöverlämningen. 

5.3.1 Kommunikationens innehåll 

I samband med att sjuksköterskor överlämnar patienten till övertagande sjuksköterskor var 

kommunikationens innehåll betydelsefull. En patientöverlämning ansågs behöva innehålla 

information som var vägledande för övertagande sjuksköterskor och tydligt rikta sig mot de 

arbetsuppgifter som behövdes åtgärdas först. Övertagande sjuksköterskor beskrev att det 

underlättade om överlämnande sjuksköterskor tydligt berättade om de åtgärder patienten 

behövde och vad som borde prioriteras först (Drach-Zahavy et al., 2015; Ray Streeter & Grant 

Harrington, 2017). Sjuksköterskor beskrev att optimal patientöverlämning gav en 

organiserad, detaljerad och omfattande information (Ray Streeter & Grant Harrington, 

2017). Att fråga vilken patient som oroade överlämnande sjuksköterskor mest beskrevs vara 

proaktivt och underlättade prioritering för övertagande sjuksköterskor (O’Brien et al., 2016). 

Det framkom att den information som sjuksköterskor helst ville ta emot ska vara saklig, 

relatera till patientens nuvarande status samt förändringar i patientens medicinska tillstånd 

(Drach-Zahavy et al., 2015).  
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Det framkom i tre studier att om en patientöverlämning ska bli genomförbar var det mest 

önskvärt att verbal tvåvägskommunikation användes. Det var då möjligt att ställa frågor och 

ge feedback (Johnson et al., 2015; Kear et al., 2016; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017;). 

Det föredrogs att endast en sjuksköterska var ansvarig vid patientöverlämningen eftersom 

skilda kommunikationsmönster upplevdes som utmanande och eventuellt resulterade i 

oförmedlad information (Kear et al., 2016). Att få möjlighet att ställa frågor hade en central 

roll under patientöverlämningen. Frågor styrde kommunikationen samt gav klarhet i 

innehållet som kommunicerades vilket gjorde det mer begripligt för mottagaren. Tre typer av 

frågeställningar som sjuksköterskor använde handlade övervägande om ett sökande av 

information, bekräftande av information samt summerande av information (O’Brien et al., 

2016; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). En intervjustudie framhävde att 

informationen som var svårast att få fram var patientens vårdplanering. Missades denna 

information leder det möjligtvis till sämre vård. Dessutom identifierades inkonsekvent 

dokumentation som ett problem som inverkade negativt på patientöverlämningens kvalitet 

(Johnson et al., 2015). Frågor som gav vidare förklaring till patientens vårdplan förekom 

frekvent av sjuksköterskor på en medicinavdelning. Dessutom var de mest förekommande 

frågorna relaterade till patientens nuvarande status, reaktioner på medicin, schemalagd 

medicinering och omvårdnad samt planerade undersökningar (O’Brien et al., 2016). 

Överlämnande sjuksköterskor fokuserade mest på att dela information medan övertagande 

sjuksköterskor antingen accepterade informationen eller sökte ytterligare information vilket 

ansågs positivt (Abraham et al., 2016; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017).  

Tillgång till patientens dokumentation under patientöverlämningen var önskvärt så att 

informationen kunde undersökas och bekräftas (Johnson et al., 2015; Ray Streeter & Grant 

Harrington, 2017). Det underlättade dessutom kommunikationen mellan samtlig 

vårdpersonal med konsekvent dokumentation genom alla avdelningar på ett sjukhus 

(Johnson et al., 2016). Orsaker som bidrog till att patientöverlämningen inte blev optimal 

visade sig vara varierande kommunikationsmönster, brist på tid samt utesluten information 

(Johnson et al., 2015; Kear et al., 2016). Även hög patientbelastning och mycket 

administrativa uppgifter beskrevs som hinder (Johnson et al., 2015), samt frånvaro av ett 

strukturerat verktyg (Kear et al., 2016). De flesta sjuksköterskor ansåg att irrelevant 

information där patienten inte var i fokus, som till exempel klagomål eller småprat, 

möjligtvis gav patientöverlämningen sämre kvalitet (Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). 

En studie belyste att felaktig eller utelämnad information möjligtvis leder till att 

sjuksköterskor behövde ändra sina planerade vårdplaner och även ge patienten en sämre 

upplevelse av vården. Det beskrevs att även små misstag i kommunikationen kunde leda till 

stora problem med omfattande konsekvenser för vården (Ernst et al., 2018).  

Efter att en kvantitativ analys av struktur och innehåll i patientöverlämningar genomfördes 

på en intensivvårdsavdelning framkom det att hinder i kommunikationen berodde till störst 

del på tveksam eller utebliven information. Men även upprepande av information eller 

felaktig/motstridig information identifierades som störande moment i kommunikationen 

(Abraham et al., 2016). 
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5.3.2 Strukturerade verktyg vid patientöverlämning 

Under kommunikationen vid patientöverlämning kan sjuksköterskor använda sig av 

strukturerade verktyg. Flera studier fastställde att patientöverlämningen blev bättre när ett 

strukturerat verktyg används (Abraham et al., 2016; Cornell et al., 2014; Drach-Zahavy et al., 

2015; Ernst et al., 2018; Johnson et al., 2016; Kear et al., 2016; Murray et al., 2013; Ray 

Streeter & Grant Harrington, 2017). När ett strukturerat verktyg inte användes vid 

patientöverlämning upplevdes detta av sjuksköterskor som en utmaning (Kear et al., 2016; 

Murray et al., 2013) men användes en tydlig struktur ansågs det främja kommunikationen 

mellan sjuksköterskor samt bidra till mer konsekvent information (Cornell et al., 2014; 

Drach-Zahavy et al., 2015; Murray et al., 2013). I en kvantitativ studie framkom det att enbart 

verbal kommunikation resulterade i att information uteblev och mer fullständig information 

erhålles tillsammans med kompletterande skriftlig dokumentation (Street et al., 2011). SBAR 

var det verktyg som nämndes mest vid beskrivningar av en ideal patientöverlämning (Ray 

Streeter & Grant Harrington, 2017). Genom att använda SBAR ökade focus på relevant 

patientinformation och samtidigt gav det bättre förutsättningar till tydlig och strukturerad 

kommunikation, utan berättelser (Cornell et al., 2014). SBAR bedömdes fungera bra vid 

patientöverlämning (Kear et al., 2016). De flesta deltagarna i en intervjustudie var överens 

om att informationen om patienten som ska överlämnas blev mer omfattande när alla 

kategorier i verktyget berördes (Drach-Zahavy et al., 2015). En annan studie framhävde 

vikten av att ett strukturerat verktyg ger sjuksköterskor en mer holistisk bild av patienten och 

fungerade som ett kognitivt stöd vid förberedelsen inför nästa patientöverlämning (Abraham 

et al., 2016). Ett strukturerat verktyg föredrogs av både övertagande och överlämnande 

sjuksköterskor (Ernst et al., 2018). Observationer visade att överlämnande sjuksköterskor 

intog en ledarroll vid användandet av SBAR. Det i sin tur resulterade i en bättre 

kommunikation eftersom mer fokus lades på konversationen (Cornell et al., 2014).  

Det framkom att sjuksköterskor var mer tillfredsställda efter att det strukturerade verktyget 

ICCCO implementerades på avdelningen. Sjuksköterskors förståelse för patientens behov och 

medicinska behandling blev tydligare när ICCCO användes samt bidrog till att kvaliteten på 

patientöverlämning blev bättre (p = 0,021) (Johnson et al., 2016). Däremot kom en annan 

kvantitativ studie fram till att hela 80 procent av deltagande sjuksköterskor tyckte att de fick 

fullständig information av god kvalitet efter att SBAR introducerats vid patientöverlämning 

samt att de var positiva till den medföljande möjligheten att kunna ställa frågor (Street et al., 

2011). Däremot framkom det i en annan kvantitativ studie som undersökte innehållet i 

patientöverlämningar att informationen var varierande trots att samtliga sjuksköterskor 

följde ISBAR. I 49 procent av de patientöverlämningar som observerades diskuterades alla 

fem kategorierna ur ISBAR vilket bedömdes påverka patientsäkerheten negativt (Spooner at 

al., 2016).  

5.3.3 Sjuksköterskors interaktion  

Sjuksköterskors interaktion innebär det samspel och förhållningsätt som råder under 

patientöverlämning och har betydelse för kommunikationen. En intervjustudie visade att en 

patientöverlämning kan vara helt genomförbar och fullständig mellan sjuksköterskor utan 

inblandning av andra professioner (Thomson et al., 2018). Sjuksköterskor uttryckte att en 
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patientöverlämning varken ska vara stressad eller forcerad utan ska ske på ett lugnt och 

professionellt sätt (Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). Förutom en relevant information 

framkom det i flera studier att även samarbetet i teamet kan inverka på 

patientöverlämningen, både positivt och negativt (Abraham et al., 2016; Drach-Zahavy et al., 

2015; Ernst et al., 2018; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). Att använda alla 

medlemmar i teamet som informationskälla bedömdes som en fördel. En sjuksköterska lyfte 

att om det uppmärksammas att åsikter och uppfattningar inte är samstämmiga om en patient 

var det ett tecken på att informationen behövde undersökas (Drach-Zahavy et al., 2015). 

Interaktionen mellan sjuksköterskor kan innebära varierande nyanser av 

kommunikationsstruktur (Abraham et al., 2016). Det framkom även att en 

patientöverlämning ses som en möjlighet till diskussion, reflektion och lärande i teamet 

(Drach-Zahavy et al., 2015) men samtidigt kan det innebära en längre varaktighet på 

informationsutbytet då detaljer diskuteras och reflekteras över på djupet (Ernst et al., 2018).  

Överlämnande sjuksköterskor uttryckte att de kan känna oro när övertagande sjuksköterska 

inte gav ögonkontakt, inte skrev anteckningar, inte verkade fokuserad eller inte aktivt sökte 

information (Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). Att både överlämnande och 

övertagande sjuksköterska hade samma förväntningar på innehåll i och struktur på 

kommunikationen samt fokuserade på samma sak var viktigt för en ideal 

patientöverlämning. Skillnader i förväntningar leder till brister i informationen som delades 

vilket i sin tur blev negativt för patientens omvårdnad i följande skift (Drach-Zahavy et al., 

2015; Ernst et al., 2018; Thomson et al., 2018). Alla sjuksköterskor i en studie ansåg att 

patientöverlämning blev varierande beroende på vilken sjuksköterska som gav rapport 

(Murray el al., 2013). Om en eller flera sjuksköterskor inte såg patientöverlämning som 

betydelsefull ansågs det som ett hinder till ett lyckat utförande (Kear et al., 2016). Det visade 

sig att åsikterna skilde sig mellan sjuksköterskor kring den information som bedömdes 

relevant att dela (Drach-Zahavy et al., 2015) vilket ofta berodde på skillnader i erfarenhet de 

rapporterande sjuksköterskorna hade (Drach-Zahavy et al., 2015; Johnson et al., 2015). Att 

utföra en patientöverlämning upplevdes som en utmaning då de deltagande sjuksköterskorna 

var oense och när irritation uppstod. Det ansågs inverka på personkemin samt bidra till 

uppdelningar i arbetsgruppen och således hindra kommunikationen (Ernst et al., 2018). Det 

framkom i intervjuer att en patientöverlämning byggde på tillit mellan övertagande och 

överlämnande sjuksköterskor. Tillit menades vara en viktig komponent eftersom 

trovärdigheten i informationen behöver bedömas av de sjuksköterskor som började sitt skift. 

Det blev både ansträngande och tidskrävande för sjuksköterskor när motstridig information 

delades om patienter eftersom det krävde undersökning och jämförelse med skriftlig 

dokumentation (Drach-Zahavy et al., 2015). Vikten av att kunna ställa frågor betonades samt 

att kunskap bör finnas hos överlämnande sjuksköterska för att svara på frågor under 

patientöverlämningen. Dels för att ointresse inte ska uttryckas av övertagande sjuksköterskor 

och dels för att undvika irritation hos överlämnande sjuksköterskor. Det beskrevs att det 

optimala var att eftersträva en balans av antalet frågor (Ray Streeter & Grant Harrington, 

2017). 

Det framhävdes i en kvantitativ studie att missnöje med kommunikationen leder till stress 

och frustration. Orsaker till detta beskrevs vara när information som ansågs viktig inte fanns 

tillgänglig, inte kommunicerades på lämpligt sätt eller vid fel tidpunkt (Street et al., 2011). 
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Relationen mellan övertagande och överlämnande sjuksköterskor hade både positiv och 

negativ inverkan på kvaliteten av patientöverlämning. En god relation mellan överlämnande 

och övertagande sjuksköterskor ansågs öka kvaliteten på patientöverlämningar (p <0,001) 

(Thomson et al., 2018). 

5.3.4 Miljö vid patientöverlämning 

Avdelningens miljö vid patientöverlämning inverkar på hur kommunikationen kan 

genomföras. Flera studiers resultat indikerade på att miljö för en patientöverlämning är 

betydande för dess kvalitet (Ernst et al., 2018; Johnson et al., 2015; Murray et al., 2013; Ray 

Streeter & Grant Harrington, 2017;). Lugna platser föredrogs för att minimera distraktioner 

som höga ljud, patientringningar eller anhöriga i närheten, då det kan störa koncentrationen 

(Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). Sjuksköterskor beskrev även att 

patientöverlämning utanför patientens rum föredrogs då det gav möjlighet att dela viktig 

information innan mötet med patienten och anhöriga. Detta underlättade för övertagande 

sjuksköterskor i kommunikationen med patienten samt anhöriga (Murray et al, 2013). Flera 

studiers resultat visade på att avbrott leder till ofullständig information (Kear et al., 2016; 

Murray et al., 2013; Ray Streeter & Grant Harrington, 2017). Avbrott beskrevs vara den 

vanligaste orsaken till sämre kvalitet på patientöverlämning enligt sjuksköterskor på en 

medicinsk-kirurgisk avdelning vara avbrott (Ernst et al., 2018). Över hälften av 

sjuksköterskorna arbetande på njuravdelningar identifierade avbrott som ett hinder för 

kommunikationen under patientöverlämning (Kear et al., 2016). Sjuksköterskor från en 

barnakutavdelning beskrev att avbrott i patientöverlämningen upplevdes som 

överväldigande eftersom fokus försvann då tankarna stördes vilket resulterade i irrelevant 

eller utebliven information. Det tydliggjordes dessutom att det önskades restriktioner för 

andra medarbetare om att inte störa de som utförde en patientöverlämning (Murray et al., 

2013). En patientöverlämning ansågs ha en förberedande fas innan den verbala 

kommunikationen utfördes. Det framkom att förutsättningar för förberedelse inför 

patientöverlämningen måste ges utrymme för (Abraham et al., 2016; Ernst et al., 2018). Att 

det fanns möjlighet att hängivet kunna dokumentera och söka information leder till både 

relevant och konsekvent innehåll under kommunikationen vid patientöverlämning. Detta 

underlättade för sjuksköterskor vid frågor som ställdes av patienten, anhöriga eller läkare 

(Ernst et al., 2018; Johnson et al., 2015). Anledningar till att dokumentation inte alltid följdes 

upp visade sig vara tidsbrist, ansvar över för många patienter och att det var en hög 

patientomsättning på avdelningen (Johnson et al., 2015). När en patientöverlämning tog 

längre tid än förväntat innebar det mindre tid till effektivt arbete som höjde stressnivån hos 

sjuksköterskor. Det leder till en försämrad vårdkvalitet för patienten samt sämre 

patientsäkerhet (Ernst et al., 2018). 

5.3.5 Patientens delaktighet vid patientöverlämning 

I en intervjustudie framkom att sjuksköterskor ansåg att patientöverlämning bedside är 

viktigt för att få ett första intryck av patienten. Sjuksköterskor uttryckte att de behövde kunna 

se, höra och ta på patienten (Drach-Zahavy et al., 2015). Den huvudsakliga typen av frågor 

som ställdes under observerade patientöverlämningar handlade om att vilja förstå patienten 
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(O’Brien et al., 2016). Den bästa platsen för en patientöverlämning ansågs vara bedside 

eftersom patienten var deltagande (Ernst et al., 2018; Ray Streeter & Grant Harrington, 

2017). Det framkom delade meningar mellan sjuksköterskor om att patientöverlämningen 

utfördes bedside. Det bedömdes positivt av en del sjuksköterskor eftersom patienten är ägare 

av information och på så sätt gavs möjlighet att både ställa och svara på frågor. Medan vissa 

ansåg att frågor från patienten störde kommunikationen och därför inte föredrog 

patientöverlämning bedside (Drach-Zahavy et al., 2015). Flera sjuksköterskor ansåg att all 

information inte var lämplig att dela under patientöverlämning bedside. Istället föredrog 

sjuksköterskorna att utföra patientöverlämning utan patientens närvaro och därefter 

ensamma möta patienten (Ernst et al., 2018). I ytterligare en studie framkom negativa 

inställningar till att genomföra en patientöverlämning bedside. Sjuksköterskor ansåg att det 

kan vara tidskrävande samt orsaka att deras arbetsplanering behövde ändras (Johnson et al., 

2016). Ett annat problem som framkom och ansågs inverka på uppfattningen av 

patientöverlämning bedside var att konfidentiell information inte delades inför andra (Ray 

Streeter & Grant Harrington, 2017). Det framkom förslag på en lösning på problemet, att 

känslig information skyddades om delar av kommunikationen utfördes på annan plats utan 

patienten och anhöriga närvarande (Johnson et al., 2016; Ray Streeter & Grant Harrington, 

2017). Det visades ett övervägande stöd inför konsekvent patientkontakt och att det 

resulterade i en bättre vårdrelation mellan patienten och sjuksköterskor. En god vårdrelation 

ansågs öka förståelsen av patientens vårdplan samt att informationen blir mer innehållsrik 

och relevant i kommunikationen mellan sjuksköterskor (Johnson et al., 2015; Ray Streeter & 

Grant Harrington, 2017).  

I en tvärsnittsundersökning identifierades flera kategorier som pekade på att 

patientöverlämning bedside var positivt. Patientöverlämning som utfördes bedside sparade 

tid, möjliggjorde en korrekt identifiering av patienten, öppnade upp för frågor och gav 

sjuksköterskor en möjlighet att påbörja arbetsuppgifter omgående. Dessa kategorier ansågs 

öka patientsäkerheten och gav patienten, ibland tillsammans med anhöriga, delaktighet i 

vårdplaneringen (Street et al., 2011). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras metod och resultat. Svagheter och styrkor som framkommit under 

arbetets gång kommer att belysas samt de tankegångar som existerat med anledning av att 

feltolkningar inte är önskvärt.  

6.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis fanns en vision om att använda empiriskt material. Tanken var att intervjua 

sjuksköterskor om deras erfarenheter av kommunikation vid patientöverlämning. Då detta 
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bedömdes vara tidskrävande och att författarna inte hade tidigare erfarenheter av empirisk 

forskning ändrades metoden till att utföra en litteraturstudie. Avsikten var fortfarande att 

undersöka erfarenheter av sjuksköterskors kommunikation vid patientöverlämning. Under 

datainsamlingen var det dock svårt att finna tillräckligt med kvalitativa studier som svarade 

på syftet. Eftersom önskvärt antal studier inte funnits ändrades syftet istället till att skapa en 

översikt om sjuksköterskors kommunikation vid patientöverlämning. Lämplig metod att 

använda bedömdes slutligen vara en allmän litteraturöversikt då kvantitativa studier och 

studier med mixad metod påträffats och ansågs relevanta utifrån det nya tilltänkta syftet.  

För att bedöma och avgöra nivån av tillförlitlighet i insamlad data används tre kriterier och 

dessa benämns med giltighet, trovärdighet och överförbarhet. En studies giltighet är 

beroende på hur pass sanningsenlig metod och dataurval använts. Giltigheten i metod och 

datainsamling styr hur trovärdigheten i studien anses komma att vara. Överförbarhet 

beskrivs hur studiens resultat kan överföras från en kontext till ett annat (Polit & Beck, 

2012). För att detta examensarbete ska vara överförbart har metoden beskrivits på ett 

utförligt och noggrant sätt för att samma studier ska kunna finnas och ett liknande resultat 

kunna återges vid upprepande av metod. Vid val av urvalskriterier ska alla studier vara 

vetenskapligt granskade för att öka giltigheten och därmed trovärdigheten. Det fanns 

bristande erfarenhet av sökningar i databasen Pub Med därav användes CHINAL Plus i de 

flesta fall. Detta kan rimligtvis påverkat antalet funna studier. Dock är de båda databaserna 

trovärdiga och innehåller vårdvetenskapliga studier. Det bedömdes även betydelsefullt att 

söka efter aktuell forskning därmed begränsades urvalet till årtalen 2012–2018. Anledningen 

till detta är att vården inte är konstant utan den befinner sig i en ständig förändringsprocess, 

och då var det mest relevant att beskriva den situationen som existerar i nuläget. De sökord 

som används är valda utifrån syftet, detta för att få ett så passande sökresultat som möjligt. 

För att överförbarheten ska vara trovärdig ansågs det väsentligt att alla de granskade 

studierna var utförda i länder med samma hälso- och sjukvårdskvalitet som sjukvården i 

Sverige. Att förutsättningarna borde vara likartade och de utvalda studiernas resultat inte ska 

utfalla olika vilket för med sig ett förvrängt och opålitligt resultat. För att tydliggöra detta för 

läsaren presenteras ursprungsländerna i tabell 1. I en internationell jämförelse av svensk 

sjukvård ansågs Australien, Kanada och USA hålla en hög kvalitet på sjukvård (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015). Israel fanns inte representerat i jämförelsen men enligt 

Embassy of Sweden (2018) är hälsoförhållandena goda och sjukvården håller en hög kvalitet i 

landet. Därmed konstaterades att alla studier var utförda i länder med sjukvård som håller en 

hög kvalitet och likställas med svensk sjukvård. 

Att använda sekundärkällor innebär att materialet redan är tolkat av någon annan och det 

ger inte samma trovärdighet som en primärkälla (Polit & Beck, 2012). Därav är alla valda 

studier till resultatet primärkällor, detta för att öka tillförlitligheten och dess trovärdighet. 

Friberg (2017) menar att medvetenhet och reflektion om förförståelsen är betydande för att 

så lite som möjligt inverka på analysprocessen. Vid kvalitetsgranskningen delades alla studier 

upp förutom två av studierna som granskades av båda författarna. Detta kan i efterhand ses 

som en svaghet och minska arbetets trovärdighet men att i detta fall ansågs det att 

granskningen skett likartat. Dessutom kunde det ses som ytterligare en svaghet att 

författarna själva granskade materialet och omedvetet styrt resultatet. Friberg (2017) 

beskriver fler frågor i sin kvalitetsgranskning än som är med i denna kvalitetsgranskning. 
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Beslut om att vissa frågor valdes bort gjordes för att de inte bedömdes som relevanta. Dock 

bedömdes det som väsentligt att belysa detta på ett hederligt sätt för att avlägsna 

tveksamheter och att inte reducera trovärdigheten. Slutligen ansågs det att efter en kritisk 

diskussion förts att resultatet troligen är överförbart till svensk sjukvård. Detta motiveras 

med att de svagheter som förekommit i metod och urval inte övervägande inverkat på 

examensarbetets trovärdighet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan kommer det inledningsvis att föras en diskussion om studiernas likheter och 

skillnader i syften och metoder. Därefter kommer resultatet att diskuteras gentemot 

vårdvetenskaplig litteratur, lagar och riktlinjer samt tidigare forskning som tagits upp i 

bakgrunden. 

6.2.1 Studiernas syften och metoder 

I åtta av studierna undersöktes sjuksköterskors uppfattningar av patientöverlämning och i 

sex av dessa användes intervjuer med sjuksköterskor, antingen i fokusgrupper eller genom 

enskilda intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012) ger semi-strukturerade intervjuer en 

försäkran till forskare om att ämnen som avses att studeras också berörts. Deltagarna fick 

utrymme att tala fritt kring förbestämda ämnen och detaljerade berättelser blir således 

grunden för analys. I de två studier där inte intervjuer förekom användes öppna enkätfrågor. 

Enligt Polit och Beck (2012) ger öppna enkätfrågor en möjlighet att nå en djupare insikt i de 

svar som skrivits då frågorna inte är begränsade till alternativ. Deltagarna får möjlighet att 

svara med egna ord i berättande form och de skrivna berättelserna kan på så sätt analyseras 

kvalitativt. Den ena studien som utförde enkätundersökning hade enbart kvalitativ metod 

och använde en internetbaserad hemsida för sjuksköterskor där enkäten mailades ut till 

medlemmar. Enkäten bestod av kriterier för att uppnå relevant deltagande och två öppna 

frågor där deltagarna beskrev den bästa och sämsta patientöverlämningen. Den andra 

studien var av mixad metod där enkäten kombinerades med både öppna och slutna frågor. 

Även den undersökningen skickades via mail, men enbart till sjuksköterskor registrerade i en 

förening för njurvård. De öppna frågorna handlade om positiva och negativa beskrivningar 

av patientöverlämning samt kommentarer på strukturerade verktygs användbarhet. Därmed 

bidrog dessa åtta studier som använde intervjuer och öppna enkätfrågor med en djupgående 

kunskap om hur sjuksköterskor uppfattade patientöverlämningar. 

Två kvalitativa studier undersökte innehållet i kommunikationen vid patientöverlämning 

genom att observera sjuksköterskor. Den ena fokuserade på vilka frågor som ställdes och 

vilken funktion de hade vid patientöverlämning. Den andra undersökte hur användandet av 

SABR inverkade på innehållet och informationen vid patientöverlämning. Detta studerades 

genom att SBAR först infördes tillsammans med ett protokoll som ska följas av 

sjuksköterskor och därefter utvärderades kvaliteten på informationen genom att observera 

sjuksköterskorna under patientöverlämning. Polit och Beck (2012) beskriver att 

observationer används när ett fenomen ska studeras och kan på så sätt bidra med en ökad 
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kunskap om mänskliga beteenden i en kontext. Dessa två studier bidrar med beskrivningar 

om hur patientöverlämning går till och ger således detta resultatet en mer omfattande 

översikt över sjuksköterskors kommunikation vid patientöverlämning. 

Tre kvantitativa studier och en med mixad metod använde slutna enkäter för att undersöka 

kvaliteten på patientöverlämning. Enligt Polit och Beck (2012) kan enkätundersökningar ge 

information om människors övertygelser, attityder och preferenser inom områden. Genom 

enkätundersökningar ges en möjlighet att nå en större population och därmed medverka till 

en mer omfattande kunskap. Hälften av dessa studier utförde undersökningar i samband 

med införandet av strukturerade verktyg. Den ena efter införandet av patientöverlämning 

bedside och den andra både före och efter införandet av ICCCO. Den andra hälften av de 

studier som gjorde enkätundersökningar skilde sig i syften då den ena beskrev processen av 

informationsöverföring och den andra utforskade om antagna faktorer hade en inverkan på 

kommunikationen vid patientöverlämning. Polit och Beck (2012) menar att ett större antal 

deltagare i studier ger mer generaliserbara resultat. En av dessa kvantitativa 

enkätundersökningar hade ett mindre urval av deltagare, 40 före införandet av ICCCO och 

80 efter, vilket kan ses som få. Däremot diskuteras det i studien att resultatet kunde anpassas 

i flera sammanhang inom vården. I de andra tre studierna mailades enkäter ut till 

sjuksköterskor vilket medförde ett större urval och mer användbar data. Dessa fyra studier 

bidrog tillsammans med en bredare kunskap gällande styrkor och svagheter som inverkade 

på kvaliteten av information vid patientöverlämning, vilket gav ett mer mångsidigt resultat.  

Även om syften och metoder skiljde sig åt i vissa studier hade ändå samtliga tretton studier 

avsikten att studera patientöverlämningar mellan sjuksköterskor vilket svarar an på detta 

examensarbetes syfte. Det kan innebära en ökad trovärdighet för detta resultat då syftet var 

att skapa en översikt om sjuksköterskors kommunikation vid patientöverlämning. Studiernas 

kontext skiljer sig åt då det inte är en specifik avdelning som sjuksköterskorna som deltog i 

studierna befann sig på. Dessutom saknas beskrivning på specifik avdelning i två av 

studierna. Detta kan ses som en begränsning men även en styrka eftersom resultatet på så vis 

kan appliceras i liknande miljöer inom vården. Varierande kontext ses därför som 

fördelaktiga och överförbarheten anses som god eftersom patientöverlämning sker på alla 

avdelningar inom slutenvården. 

6.2.2 Studiernas resultat 

Resultatet visar att verbal kommunikation föredrogs av sjuksköterskor eftersom det gav 

möjlighet att ställa frågor och bekräfta information. Detta underlättade sjuksköterskors 

prioriteringar och möjligtvis leder till en säkrare vård. I vårdvetenskaplig litteratur framkom 

det att bristande kommunikation ofta kan leda till sämre patientsäkerhet (Sharp, 2012) vilket 

tyder på att det är en förutsättning för säker vård att kommunikationen ger fullständig 

information om patienten. Likaså framkom det att information bekräftas på bästa sätt genom 

att be om en upprepning vilket inte är möjligt vid enbart skriven dokumentation (Eide och 

Eide, 2009) samt för att minska risken att information går förlorad bör skriftlig 

dokumentation och verbal kommunikation kombineras (Baggens och Sandén, 2014). Utifrån 

Svensk MeSH´s beskrivning är patientöverlämning ett förflyttande av ansvar därmed är det 
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oväntat att sjuksköterskor och annan vårdpersonal beskrivit att det är en överföring av 

information (Chin et al., 2012).  

Det framkom i resultatet att det var viktigt att kommunikationen genomfördes på ett 

strukturerat tillvägagångssätt. Genom att patientöverlämning hade en struktur framträdde 

innehållet i informationen bättre och fokus förlades på väsentliga delar i 

patientinformationen. Vårdvetenskaplig litteratur visar att tankar och känslor i 

kommunikationen kan ge nyanser av innehållet som kommuniceras (Eide & Eide, 2009), 

vilket kan tolkas som både positivt och negativt. Om sjuksköterskor präglas av varandras 

åsikter kan det innebära både en bättre eller sämre relation till patienten och på så sätt 

inverka på vården. Resultatet visade att när sjuksköterskorna använde strukturerade verktyg 

hamnade fokus på fakta istället för personliga åsikter. SBAR som strukturerat verktyg är att 

föredra då fakta presenteras enligt ett system men samtidigt ges utrymme för frågor för att 

säkerställa att informationen uppfattats på rätt sätt (Sveriges Kommuner & Landsting, 2017). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor framhäver detta som ett ansvar, att 

den information som ska föras vidare mellan teammedlemmar är rätt. Vidare påtalas att 

sjuksköterskor ska kunna använda ett strukturerat verktyg för att en säker 

informationsöverföring ska förekomma (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan 

även stödjas i det teoretiska perspektivet om att ansvar är förknippat med hur handlingar ska 

utföras. Sjuksköterskors beslut beskrivs vara grundat i moraliska tolkningar och av det 

personliga samvetet, de handlingar som sedan utförs blir ett resultat av det ansvar som 

upplevs av vederbörande (Wallinvirta, 2011). Innehållet i sjuksköterskors 

patientöverlämningar blir följaktligen sammankopplat med det egna samvetet vilket är styrt 

av frihet och kärlek och som i sin tur formar innehållet i kommunikationen.  

Resultatet visar även att irrelevant, motstridig och utebliven information försämrade vården 

för patienten. Att sjuksköterskor behövde leta efter kompletterande information ansågs 

tidskrävande och bidrog till en stressad arbetssituation. I tidigare forskning framkommer att 

upprepande av information kan innebära en upplevelse av oro för patienten (Tobiano et al., 

2015). Vidare framkom att varje sjuksköterska har ett individuellt ansvar att bedriva en 

patientsäker vård (Ödegård, 2013) och om detta inte tas på allvar kan misstag ske under 

kommunikationen vilket möjligtvis kan innebära ett lidande för patienten eftersom en liten 

detalj kan vara avgörande för liv eller död. Utifrån Wallinvirtas (2011) begreppsanalys där 

ansvaret beskrivs vara personligt behöver sjuksköterskors medvetenhet om ansvarets 

innebörd öka. Medvetenheten om att det är var och en som sjuksköterska som är ansvarig för 

den information som samlas in kan antas gynna hela kommunikationsprocessen och således 

innebära en säkrare vård. Enligt ICN’s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ska 

sjuksköterskor kunna bedöma sin kompetens och upprätthålla sina kunskaper genom 

lärande. Även detta kan riktas till insamlandet av relevant information om patienten för att 

öka möjligheten till en så säker vård som möjligt. 

Resultatet tyder på att sjuksköterskors interaktioner och relationer inverkade på 

patientöverlämningar. Om sjuksköterskor hade skilda förväntningar på patientöverlämning 

resulterade det i bristande information och sämre vård för patienten. Om irritation mellan 

sjuksköterskor uppstod ansågs det som ett hinder i kommunikationen. En av ICN’s etiska 

koder är sjuksköterskan och medarbetare som innefattar att sjuksköterskor ska arbeta för ett 
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gott samarbete och främja en högre etisk medvetenhet bland kollegor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Likaså framhävs etiken som en central roll för ansvaret i 

vårdandets sammanhang och att det etiska förhållningssätt sjuksköterskor har avspeglas i de 

handlingar som utförs (Wallinvirta, 2011). Detta etiska samband kan tolkas som vägledande 

för sjuksköterskor att själva ta ansvar för hur de interagerar med medarbetare och inte låta 

sig påverkas av andras åsikter. Även om vårdvetenskaplig litteratur beskriver att relationer 

kan färga kommunikationens innehåll (Eide & Eide, 2009) så kan sjuksköterskors 

medvetenhet och förmåga att se bortom detta kunna bidra till ett tydligare utbyte av 

information och därmed även ett utbyte av ansvar. 

Resultatet visar att patientöverlämning inte ska upplevas stressad och att det ska finnas 

möjlighet att ställa frågor. Tidigare forskning visar att patienter kan uppleva sjuksköterskor 

som allt för upptagna vilket kan inverka på möjligheten att en relation utvecklas med 

patienten (Tobiano et al., 2015). Detta tyder på att en stressig miljö medverkar till otrygghet 

för patienter och därmed en sämre patientsäkerhet. Vårdvetenskaplig litteratur beskriver att 

en vårdande relation byggs upp genom vårdande kommunikation som i sin tur har sin grund 

i sjuksköterskors etiska förhållningssätt (Fredriksson, 2012). Sjuksköterskor behöver ha en 

insikt om sina yttre och inre gränser samt de moraliska tankar som uppstår för att kunna ta 

ansvar över handlingar (Wallinvirta, 2011) och om en relation till patienten inte skapas blir 

även det en handling att ta ansvar över. Detta kan bidra till ofullständig information om 

patienten och således försämra möjligheten för övertagande sjuksköterskor att få respekt av 

patienten. Respekt beskrivs vara en del av den vårdande kommunikationen (Fredriksson, 

2012). 

I resultatet framkommer att miljön möjligen var avgörande för kvaliteten på 

patientöverlämningar. Avbrott under patientöverlämning leder till ofullständig information 

och därmed sämre vård för patienten. Möjlighet att kunna förbereda och dokumentera innan 

och efter patientöverlämning ansågs positivt. Tidigare forskning visar att den fysiska miljön 

kan inverka på kommunikationen, då störande ljud kan orsaka att effektiviteten minskar 

(Sharp, 2012). Wallinvirta (2011) beskriver att det finns en inre skyldighet över att engagera 

sig och värna om patientens hälsa vilket visas i de avsikter sjuksköterskor har under 

förberedande arbete. Utöver denna skyldighet är sjuksköterskor, enligt lag skyldiga att 

dokumentera i patientjournaler (SFS, 2008:355). Ansvaret kan då ses som dubbelt i den 

bemärkelsen att sjuksköterskors handlingar styrs av både lagar samt det inre samvetet. Dessa 

skyldigheter förutsätter att miljön ger möjlighet att utföra de arbetsuppgifter som förväntas 

av sjuksköterskor. Socialstyrelsen (2009) beskriver att om vårdgivare inte har säkerställt att 

organisationen uppfyller de rutiner som ligger till grund för möjligheten uppfylla god 

patientsäkerhet utifrån gällande patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) kan det även peka på 

organisatoriska brister. Om miljön brister på grund av organistoriska fel kan det hindra 

sjuksköterskors förmåga att uppfylla de krav som nämns i kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sammantaget pekar detta 

på att sjuksöterkors ansvar över patietsäker vård riskerar bli en ännu större utmaning.  

Resultatet visar att patientöverlämning som utfördes bedside gjorde att sjuksköterskorna fick 

en tydligare bild av patienten. Om patienten var delaktig medfördes möjligheten att kunna 

ställa och svara på frågor för sjuksköterskorna samt skapa en relation till patienten vilket 
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ansågs öka patientsäkerheten. Tidigare forskning beskriver tydligt att patienter föredrar 

bedside eftersom delaktighet anses viktigt och samtidigt vill patienter kunna ställa frågor vid 

patientöverlämningen (Benham- Hutchins et al., 2017; Jeffs et al., 2013; Lupieri et al., 2016; 

Lu et al., 2014; Whitty et al., 2016). Att patientsäkerheten ökar när patientöverlämning sker 

bedside finns det flera studier om styrker, det kan innebära att patienten får en möjlighet att 

både säkerställa information samt rätta felaktig information vilket kan hindra evetuella 

misstag och skapar därmed trygghet för patienten (Benham- Hutchins et al., 2017; Jeffs et 

al., 2013; Lu et al., 2014). Om patienten ska uppleva en delaktighet i kommunikationen 

behöver det finnas en relation till sjuksköterskor. Delaktigheten beror på hur denna relation 

är uppbygd (Tobiano et al., 2015). En relation mellan sjuksköterska och patient beskrivs vara 

asymmetrisk och sjuksköterskor har en skyldighet att skapa denna relation i gemenskap med 

patienten. Ansvaret blir således betydande för sjuksköterskor att kunna vårda patienten med 

kärlek då detta kräver ett engagemang (Wallinvirta, 2011). Detta kan antas stödja en 

patientöverlämning bedside då en relation till patienten kan börja ta form omgående och 

patienten ges möjlighet att förmedla eventuella behov. I resultatet framkom även negativa 

åsikter angående patientöverlämning bedside. Det ansågs orimligt att dela konfidentiell 

information inför obehöriga samt att det upplevdes tidskrävande av sjuksköterskor. Det är 

även ett brott av vårdpersonal gentemot tystnadsplikten och sekretesslagar att inte vara 

aktsam med information och dessutom ska inte patientens integritet riskeras på något vis 

(SFS, 2009,400; SFS,2010:659). Sjuksköterskor är skyldiga att agera utefter dessa lagar och 

beakta att patientens hälsotillstånd och personliga information inte omtalas inför obehöriga. 

Tidigare forskning tyder även på att patienter anser att känslig information gällande 

sexualitet eller psykiska sjukdomar inte bör delas i närvaro av andra (Lu et al., 2014). Detta 

pekar på att informationsutbyte utan patienten i kombination med kommunikation bedside 

kan gynna både patienter och sjuksköterskor. Genom den aspekten kan dessutom 

Patientlagen (SFS 2014:821) upprätthållas gällande både patientens integritet samt 

delaktighet.  

6.3 Etikdiskussion 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer har ständigt varit i åtanke då författarna efter bästa 

möjliga förmåga har försökt att inte framställa eller påverka något av det material som 

presenteras i examensarbetet. Polit och Beck (2012) menar att den egna förförståelsen inte 

ska få en framträdande betydelse och påverka innehållet i forskning. Att förförståelsen har en 

viss inverkan anses ofrånkomligt men ett reflekterande förhållningsätt har använts för att 

optimera ett kritiskt tänkande. Att översättningen från engelska till svenska kan ha påverkat 

det slutgiltiga resultatet bedömdes som lågt eftersom lexikon användes, däremot är det 

tänkbart att vissa meningar eventuellt kan ha missuppfattats och att material har gått 

förlorat. För att öka trovärdigheten har citat använts för att styrka det resultat som har 

presenterats samt för att läsaren ska självständigt få avgöra hur citatet ska tolkas. APA-style 

(American Psychological Associations, 2018) har följts på begäran av Mälardalens högskola. 

Det har funnits en strävan efter att det ska vara så okomplicerad som möjligt för läsaren att 

förstå vem som skrivit vad i texten. Noggrannhet har vidtagits vid referenshantering av 

använda källor för att vara regelrätta och för att rätt författare ska benämnas vid sitt arbete. 
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Det aktiva ställningstagande att endast använda etiskt granskade artiklar bedömdes som 

korrekt, då ett frivilligt deltagande i utvalda studier ska förekomma. Det har funnits ett gott 

samförstånd och samarbete samt en ömsesidig ambitionsnivå som klargjordes vid start. Ett 

strukturerat arbetssätt har använts och alla beslut har tagits i samförstånd efter 

gemensamma diskussioner. 

7 SLUTSATS 

Syftet var att skapa en översikt om sjuksköterskors kommunikation vid patientöverlämning. 

Det som tydligast framkommit i resultatdiskussionen är ansvarets innebörd under 

kommunikationen vid patientöverlämning. Det personliga ansvaret hos sjuksköterskor är det 

mest essentiella och genomsyrar kommunikationen. Både det etiska ställningstagandet och 

det egna handlandet har inverkan på patientöverlämning, som i sin tur blir ett resultat för 

säker vård. Det är viktigt att betona att det inte endast är överlämnande sjuksköterskor som 

ska styra över innehållet i kommunikationen vid patientöverlämning, utan även övertagande 

sjuksköterskor har ett lika betydande ansvar att se till att rätt information tas emot så att 

inget förbises eller utelämnas. Trots användandet av strukturerade verktyg som visar på en 

ökad patientsäkerhet enligt resultatet framkommer det ändå att det finns variation på 

innehållet som kommuniceras. Att förutsättningar för kommunikation är varierande kan 

härledas till olika orsaker. I resultatet framkom det vara bland annat att omständigheterna 

som fanns i miljön kan inverka på kommunikationen negativt. Det bidrar med att 

sjuksköterskors inre skyldighet att värna och ombesörja omvårdnad till patienten kan 

komma i konflikt på grund av de förutsättningar som finns, eller inte finns. Det 

sjuksköterskor anser vara gott utifrån det egna samvetet som är styrt av frihet och kärlek 

formar resultatet av innehållet i kommunikationen. Detta kan således bli förutsättningar för 

en patientsäker kommunikation i samband med patientöverlämning. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Detta resultat visar en översikt över sjuksköterskors kommunikation vid patientöverlämning 

men har inte fokuserat på de bästa förutsättningarna som leder till säker vård för patienten. 

Därför behövs mer forskning kring patienters erfarenhet av säker vård i samband med 

patientöverlämning. Strukturerat verktyg anses vara betydelsefullt vid patientöverlämning 

och följaktligen kan det vara av vikt att studera detta vidare med avsikten att enas om ett 

tillvägagångssätt som kan implementeras genomgående på alla sjukvårdsavdelningar. 

Därutöver anser författarna att det ibland saknas en medvetenhet hos sjuksköterskor om det 

ansvar som tillkommer under en patientöverlämning. Därför kan det vara betydelsefullt för 
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framtida forskning att studera sjuksköterskors förhållningssätt gentemot ansvaret vid 

patientöverlämning vidare. Detta kan bidra med att öka medvetenheten om ansvaret hos 

sjuksköterskor samt vidareutveckla sjuksköterskeutbildningen. 
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kommunikationen vid 

patientöverlämning 

sjuksköterska-till-

sjuksköterska. 

Kvantitativ metod med tvärsnittsdesign för att 

testa en hypotesmodell. Enkätundersökning 

som besvarades av sjuksköterskor (n= 231) 

akutvårdsavdelningar  

 

Genom att förstå de faktorer som inverkade på 

kvaliteten vid patientöverlämning var det möjligt att 

utveckla riktade insatser som syftade till att förbättra 

säkerheten på akutavdelningen. 

Patientöverlämningens kvalitet ökade när 

patienterna smidigt passerade igenom triagen, 

positivt säkerhetsklimat och positiva relationer bland 

övertagande och överlämnande sjuksköterskor. 

Hög 

 



 

 

BILAGA C GRANSKNINGSMALL KVALITATIVA STUDIER 

Frågor utifrån Friberg (2012). Studie 

Nr 1 

Studie 

Nr 2 

Studie 

Nr 3 

Studie 

Nr 4 

Studie 

Nr 5 

Studie 

Nr 6 

Studie 

Nr 7 

Studie 

Nr 8 

Studie 

Nr 9 

Studie 

Nr 10 

Finns det ett tydligt problem 

formulerat? Och är det tydligt 

avgränsat? 

1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Finns det ett tydligt formulerat syfte? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 0 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Är metoden beskriven? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Är undersökningspersonerna eller 

situationerna beskrivna? 

1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Är dataanalysen tydligt beskriven? 1 p 1 p 1 p 1 p 0 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Finns det ett resultat presenterat? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Har författarna förklarat hur de tolkat 

studiens resultat? 

1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Finns det en argumentation? 1 p 1 p 1 p 1 p 0 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Förs det några etiska resonemang? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Finns det en metoddiskussion? 0 p 1 p 1 p 1 p 0 p 1 p 1 p 1 p 1 p 0 p 

Antal poäng 9 p 10 p 10p 1 p 7p 9p 10p 10p 10p 9 p 

Studiens kvalitet bedöms vara  Hög Hög Hög Hög Medel Hög Hög Hög Hög Hög 

 



 

 

BILAGA D GRANSKNINGSMALL FÖR KVANTITATIVA STUDIER 

Frågor valda utifrån Friberg (2012). Studie  

Nr 1 

Studie  

Nr 6 

Studie  

Nr 7 

Studie  

Nr 11 

Studie  

Nr 12 

Studie  

Nr 13 

Finns det ett tydligt problem formulerat?  

Är det avgränsat? 

1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Finns det ett tydligt formulerat syfte? 0 p  0 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Är metoden beskriven? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Är urvalet beskrivet i form av inklusions/exklusionskriterier? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Är dataanalysen tydligt beskriven? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Finns det ett resultat presenterat? 1 p 1 p 1 p  1 p 1 p  1 p 

Finns det en argumentation? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Förs det några etiska resonemang? 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Finns det en metoddiskussion 1 p 1 p 0 p 1 p 1 p 1 p 

Antal poäng 8 p 8 p 9 p 9 p 9 p 9 p 

Studiens kvalitet bedöms vara Hög Hög  Hög Hög Hög  Hög 
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