
Högskolan i Skövde 
Institutionen för vård och natur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehåll av omvårdnad i den muntliga rapporten mellan 
sjuksköterskor 

 
Content of care in the nurse-to-nurse shift report 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete i Omvårdnad 
10 poäng 
Vårterminen 2007 
 
Författare: Andersson, Jenny 

  Magnusson, Marie 
Handledare:  Jonsson, Peter 



 

SAMMANFATTNING 
 
Titel:  Innehåll av omvårdnad i den muntliga rapporten mellan 

sjuksköterskor 
 
Institution:  Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde 
 
Kurs:  Examensarbete, i omvårdnad, 10 poäng 
 
Författare:   Andersson, Jenny; Magnusson, Marie 
 
Handledare:   Jonsson, Peter 
 
Sidor:  17 
 
Månad och år:  Maj 2007 
 
Nyckelord:   Omvårdnad, muntlig rapport, VIPS 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tidigare studier berör främst funktion, praktik, innehåll och relevans i den muntliga 
rapporten. När det gäller omvårdnad i den muntliga rapporten hittades ingen vetenskaplig 
litteratur. Författarna i den här studien anser att omvårdnad är lika viktig som medicinen i 
patientvården. Syftet är att belysa omvårdnad i den muntliga rapporten mellan 
sjuksköterskor. En observationsstudie utfördes på sex avdelningar på ett sjukhus i 
Skaraborg. Data spelades in på band för att transkriberas, analyseras och tolkas. Resultatet 
visar att omvårdnad förekommer i den muntliga rapporten mellan sjuksköterskor genom 
sex huvudteman och tio underteman. Det rapporterades om patienternas tillstånd, vilka 
åtgärder sjuksköterskorna utfört och vad sjuksköterskorna som skulle påbörja sitt 
arbetspass skulle tänka på och göra under sitt skift. Studien tolkar att den information som 
sjuksköterskor delar med varandra under en rapport är omvårdnad då den möjliggör en god 
patientvård.  
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__________________________________________________________________ 
 
Prior studies mainly concern the function, practice, content and relevance of the shift 
report. When it comes to care in the shift report no scientific literature were found.  The 
authors of this study consider care to be just as important as medicine in the patient care. 
The aim of this study is to shed light on care in the nurse-to-nurse shift report. An 
observational study was carried out in six divisions at a hospital. The data was recorded on 
tape to be transcribed, analyzed and interpreted. The results imply, through categorization 
into six main themes and ten sub themes, that care is evident during the nurse-to-nurse shift 
report. Patient’s condition and which actions the nurses had executed were reported, as 
well as what the nurses, who were about to start their work shift, had to perform and keep 
in mind. The information being shared in the nurse-to-nurse shift report is in this study 
interpreted as care seeing that it make a good patient care possible.  
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INLEDNING 

Rapporten mellan sjuksköterskor anser vi vara mycket viktig för sjuksköterskans praktik 
och för omvårdnaden av patienter eftersom det är där sjuksköterskan tar del av information 
om patientens bakgrund, tillstånd och behov. Rapporteringens innehåll ska användas som 
ett hjälpmedel i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Benson, Rippin-Sisler, Jabusch och 
Keast (2007) definierar den muntliga rapporten som en viktig process för utbyte av 
information som försäkrar och bevarar kontinuitet och kvalitet i patientvården.   Trots dess 
värde för en god omvårdnad finns inga tydliga riktlinjer för hur rapporten ska vara upplagd 
och vad den ska innehålla (Sexton, Chan, Elliot, Stuart, Jayasuriya & Crookes, 2004). Vi 
upplever att utbudet av vetenskapliga artiklar berörande området är begränsat.  
 
Med begreppet muntlig rapport menas att en sjuksköterska på slutet av sitt arbetspass 
berättar för sjuksköterskan som påbörjar sitt arbetspass om patienters situation och 
omvårdnadsbehov. Ute på våra kliniska placeringar har vi kommit i kontakt med muntliga 
rapporter mellan sjuksköterskor. I efterhand har vi blivit fundersamma över hur mycket 
omvårdnad som egentligen ingick i dessa rapporter. Denna studie avser därför att belysa 
omvårdnad i den muntliga rapporten mellan sjuksköterskor. För att söka svar på studiens 
syfte utfördes en observationsstudie på ett antal vårdavdelningar, där rapporter mellan 
sjuksköterskor spelades in, transkriberades och analyserades. Förhoppningen är att studien 
ska öka kunskaperna om omvårdnad i den muntliga rapporten.  

BAKGRUND 

Omvårdnad 
”Omvårdnadens syfte är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och 
bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt ge 
möjlighet till en värdig död” (Socialstyrelsen, 1993a). Med omvårdnad i hälso- och 
sjukvård menas hjälp en kortare eller längre tid till personer som inte själva kan planera 
och genomföra aktiviteter som hör till deras dagliga liv, på grund av sitt hälsotillstånd 
(Socialstyrelsen, 1993a). Detta överensstämmer med Virginia Hendersons (1982) 
definition av omvårdnad där 
 

”sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk 
eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande 
(eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade 
erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett 
sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende” 
(a a s. 10). 

 
Enligt Virginia Henderson (1982) har patientvården sina rötter i mänskliga grundbehov; 
mat, husrum, kläder, kärlek, uppmuntran samt behovet att känna sig nyttig och ömsesidigt 
beroende i sociala sammanhang. Människor har gemensamma behov, dessa kan tillgodoses 
på många olika sätt. Detta innebär att sjuksköterskan inte helt kan förstå eller tillgodose de 
behov en annan människa har. Sjuksköterskan kan bara assistera patienter i de åtgärder 
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som är avsedda att leda fram till hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död – med 
patienternas medbestämmande (Henderson, 1982).  

 
Enligt Eriksson (1988) grundar sig människosynen i vårdvetenskap på en helhetssyn på 
människan, där alla aspekter av människan tillgodoses av vården. Omvårdnad bygger på en 
människosyn som menar att människan är unik och en helhet bestående av en psykisk, en 
fysisk, en andlig och en social dimension. Sjuksköterskan vårdar hela människan som är 
sjuk, inte bara dennes sjukdom eller skada (Eriksson, 1988). Helhetsperspektivet på 
människan nämns även av Socialstyrelsen (1993a) som anser att helhetssynen på 
människan är viktig för vårdpersonal inom hälso- och sjukvård och att personalen inte 
enbart ska rikta in sig på patientens sjukdom.  

Dokumentation 
För att garantera patientsäkerheten ska vården av patienter dokumenteras. Patientjournalen 
är avsedd för att först och främst fungera som ett stöd för de ansvariga för patientvården 
och för bedömning av insatta åtgärder. Den fungerar även som ett underlag för 
kvalitetssäkringen av patientvården och som informationskälla för patienten själv 
(Socialstyrelsen, 1993b). Enligt Patientjournallagen (Socialdepartementet, 1985) ska en 
patientjournal föras på varje patient i hälso- och sjukvården och den får inte vara 
gemensam för flera patienter.  
 
För att patienten ska erhålla god och säker vård ska patientjournalen alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

• Patientens identitet. 
• Bakgrunden till vården. 
• Ställd diagnos och anledning till mer betydande åtgärder. 
• Vidtagna och planerade åtgärder. 
• Uppgifter om information patienten tagit emot och ställningstaganden till 

behandling. Uppgift om möjlighet till förnyad medicinsk bedömning. 
• Uppgift om information och samtycke. (Socialdepartementet, 1985) 
 

Det ska framgå i patientjournalen vem som har antecknat i den och när anteckningen 
gjordes. De som är skyldiga att föra patientjournal i hälso- och sjukvården är legitimerade 
yrkesutövare, personer som inte har legitimation för yrket men utför arbetsuppgifter för 
legitimerade yrkesutövare, personer som arbetar som biträde åt legitimerade yrkesutövare 
och de som arbetar som kuratorer i den allmänna sjukvården. Om patienten begär att 
erhålla sin patientjournal för läsning och avskrivning på stället eller att få en kopia av 
journalen ska detta tillgodoses snarast möjligt  (Socialdepartementet, 1985). 

Dokumentation enligt VIPS-modellen 
Omvårdnadsdokumentationens mest centrala uppgift är enligt Ehnfors, Ehrenberg och 
Thorell-Ekstrand (1998) att vara ett arbetsunderlag för vårdpersonalen i deras dagliga 
arbete. Utöver detta har journalen ett juridiskt värde och förväntas utgöra ett dokument för 
uppföljning av vård som redogör för dels vilka beslut som fattats och vilka åtgärder som 
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utförts, dels varför, av vem och vad resultatet blev. ”Ett bra dokumentationssystem kan 
tjäna som en god struktur och därmed öka sannolikheten både för en god process och för 
ett gott resultat i omvårdnadsarbetet” (a a s. 13). Med process menas de aktiviteter som 
äger rum mellan patienter och vårdpersonal vid givande och mottagande av vård (Ehnfors, 
et. al., 1998). Enligt Ehnfors, et. al. (1998) kan dokumentation ske enligt vissa föreslagna 
rubriker och sökord: 

Allmänna uppgifter 

En del uppgifter bör alltid finnas i en patientjournal, bland annat patientens namn och 
personnummer. Under rubriken allmänna uppgifter finns sökord där uppgifter om till 
exempel uppgiftslämnare och patientens närstående bör dokumenteras (Ehnfors, et. al., 
1998). 

Omvårdnadsanamnes 

Här dokumenteras information om kontaktorsak, patientens hälsohistoria, pågående vård, 
eventuell överkänslighet. Även upplysningar om patientens bakgrund, situation och 
värderingar går att hitta här (Ehnfors, et. al., 1998). 

Omvårdnadsstatus 

Enligt Ehnfors, et. al. (1998) innebär omvårdnadsstatus ”en beskrivning av patientens 
situation med inriktning på de problem eller behov som är aktuella att behandla med 
omvårdnad” (a a s. 75). Problemen och behoven kategoriseras under ett flertal sökord. 
Under till exempel kommunikation dokumenteras patientens förmåga att förstå och göra 
sig förstådd och att uttrycka sig. Andning/cirkulation är ett sökord med upplysningar om 
eventuella problem relaterade till luftvägar eller cirkulation. Information som till exempel 
patienten näringsupptag, vikt och saker som påverkar ätande dokumenteras under sökordet 
nutrition.  

Omvårdnadsdiagnostik 

Under denna rubrik dokumenterar sjuksköterskan patientens problem och behov och vad 
dessa kan bero på och leda till i det dagliga livet. Genom att omvårdnadsdiagnostisera en 
patient har sjuksköterskan möjlighet att se vilka omvårdnadsåtgärder som behövs och var 
de ska sättas in för att nå ett gott resultat (Ehnfors, et. al., 1998). 

Omvårdnadsmål 

Här preciserar sjuksköterskan tillsammans med patienten mål som beskriver vad de vill 
uppnå med vården, till exempel att förbättra patientens hälsa och välbefinnande. Målen ska 
vara realistiska och specifika för varje enskild patient (Ehnfors, et. al., 1998). 

Omvårdnadsåtgärder 

För att uppnå omvårdnadsmålen utför sjuksköterskan och annan vårdpersonal åtgärder. 
Dessa åtgärder utförs på ordination av läkare eller på sjuksköterskans eget initiativ. 
Planerade och genomförda åtgärder beskrivs av sjusköterskan under rubriken 
omvårdnadsåtgärder (Ehnfors, et. al., 1998). 
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Omvårdnadsresultat, omvårdnadsmeddelande och omvårdnadsepikris 

Under omvårdnadsresultat utvärderas de utförda omvårdnadsåtgärderna mot 
omvårdnadsmålen. Vilken effekt hade åtgärderna? Har målen uppnåtts? Ett 
omvårdnadsmeddelande är informationsöverföring mellan olika vårdgivare under 
pågående vård som innehåller upplysningar om patientens behov och problem. När 
vårdtiden är slut skrivs en omvårdnadsepikris där vårdtiden sammanfattas (Ehnfors, et. al., 
1998). 

Den muntliga rapporten 
Eftersom studien avser att belysa omvårdnad i den muntliga rapporten mellan 
sjuksköterskor valdes en definition av begreppet rapport ur Bonniers svenska ordbok: 
"Redogörelse (för läget, för vad som hänt, o.s.v.), anmälan" (Malmström, Györki & 
Sjögren, 1998, a a s. 463). Någon lag eller förordning som nämner specifika riktlinjer för 
rapport inom hälso- och sjukvård har inte hittats. Däremot ska det enligt Socialstyrelsen 
(2005) finnas rutiner som klargör var ansvaret ligger angående samarbetet kring och 
planeringen av vården av enskilda patienter när det gäller exempelvis överföring av 
information om enskilda patienter.  

Tidigare forskning 

Syftet med rapporten mellan sjuksköterskor är att förmedla information om patienter som 
står under sjuksköterskans vård (Lamond, 2000). Payne, Hardey & Coleman (2000) menar 
att överföring av information mellan sjuksköterskor sker formellt genom 
omvårdnadsdokumentation och muntliga rapporter och informellt under sjuksköterskans 
arbetspass. All form av kommunikation (skriftlig, verbal och ickeverbal) för sjuksköterskor 
är essentiell, om den så må vara mellan sjuksköterskekollegor, annan personal eller 
patienter. Kommunikationen är särskilt avgörande för kontinuiteten av vård (Kerr, 2002). 
Sexton et. al. (2004) nämner i sin studie att kontinuiteten i patientvården är beroende av att 
det finns effektiv kommunikation mellan alla personalgrupper. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (Socialdepartementet, 2006) ska hälso- och sjukvården ”tillgodose 
patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården”. För att försäkra kontinuiteten av 
vård överför sjuksköterskor information om patienter till varandra (Payne et. al., 2000). 
 
När det gäller rapportens funktion visar Lallys (1999) resultat att inslag i patientvården 
såsom observation, medicinering eller känslomässig status ofta rapporterades som 
bedömningar eller åtgärder som inte var relaterade till patientens problem. Genom att inte 
relatera bedömning och åtgärder till patientens problem, försvåras utvärderingen. 
Utvärdering är viktig om omvårdnaden är målinriktad. Sjuksköterskor behöver veta om de 
uppsatta målen blir uppnådda och detta kan bara åstadkommas genom att utvärdera 
resultaten av sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder (Lally, 1999). 
 
Dowding (2001) kom i sin experimentella studie fram till att verbal rapport måhända inte 
är ett nog effektivt tillvägagångssätt att överföra information om patienter. Denna studies 
resultat är inte fullständigt pålitligt eftersom patientdata som användes var fiktiv. Dessutom 
var rapporterna inspelade på band vilket gjorde att sjuksköterskorna inte hade möjlighet att 
ställa frågor utan kunde bara lyssna.  
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Enligt Sexton et. al. (2004) saknar rapporten ofta formell struktur och det finns även en 
brist på riktlinjer för sjuksköterskan som rapporterar. Som en konsekvens av detta kan 
informationen som tas upp vara irrelevant, upprepande och spekulativ. Därför kan tiden 
som spenderas under en rapport vara bortkastad om sjuksköterskan inte får användbar 
information. Olika länder, sjukhus och avdelningar kan ha olika format och riktlinjer när 
det gäller dokumentation och rapport (Sexton, et. al., 2004). För att förbättra rapportens 
innehåll och därigenom omvårdnaden har Jane Currie (2002) genom sin studie kommit 
fram till ett förslag på riktlinjer. De ämnen som bör prioriteras i den muntliga rapporten är:  
 

• Namn och ålder  
• Kontaktorsak 
• Livstecken (vital signs) och sjukdomshistoria 
• Behandlingar patienten fått 
• Restriktioner för patienten 
• Vårdplan 
• Sociala förhållanden (vid behov) (Currie, 2002). 

 
När korrekt, dokumenterad information används i den muntliga rapporten blir den mer 
tidseffektiv och kvaliteten på omvårdnaden höjs (Davies & Priestly, 2006).  

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare studier kring ämnet (Davies & Priestly, 2006; Dowding, 2001; Kerr, 2002; Lally, 
1999; Lamond, 2000; Payne, et. al., 2000; Sexton, et. al., 2004) berör främst rapportens 
funktion och praktik, innehåll och relevans. Vid litteratursökning hittades endast ett fåtal 
studier om den muntliga rapporten. När det gäller svensk forskning om ämnet återfanns 
inga aktuella studier. Det har även upptäckts en brist på relevant litteratur, det vill säga 
faktaböcker, om den muntliga rapporten när det gäller omvårdnadsaspekter. Inga 
vetenskapliga artiklar har hittats som fokuserar på omvårdnad i rapporten.  
 
Brist på forskning kring ämnet omvårdnad i den muntliga rapporten kan leda till att 
rapporten blir ineffektiv eftersom sjuksköterskorna inte vet vad som är viktigt att 
rapportera. Detta kan i sin tur leda till att fokus på omvårdnad i rapporten förloras. Om inte 
fokus finns på omvårdnad i rapporten utan det pratas mest om till exempel medicinska 
diagnoser och behandlingar har rapporten förlorat sin funktion. Enligt Manias och Street 
(2000) är det självklart att rapportens funktion är att kommunicera relevant information till 
sjuksköterskan som ska påbörja sitt skift för att försäkra kontinuiteten av patientvården. I 
den här studien anser författarna att omvårdnaden, lika väl som medicinen, har en självklar 
plats i patientvården och i rapporten.  Denna studie avser därför att belysa omvårdnad i den 
muntliga rapporten mellan sjuksköterskor för att öka kunskapen inom detta område. 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa omvårdnad i den muntliga rapporten mellan sjuksköterskor. 
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Frågeställning 
Förekommer omvårdnad i den muntliga rapporten mellan sjuksköterskor, om så är fallet på 
vilket sätt framkommer den? 

METOD 

En kvalitativ ansats används i den här studien. Enligt Holme och Krohn Solvang (1997) är 
beskrivning och förståelse utmärkande drag inom kvalitativa studier, forskaren intresserar 
sig för sammanhang och strukturer. En styrka som kvalitativ data och kvalitativa metoder 
har är att de ger en helhetsbild och en ökad förståelse av en viss process eller ett 
sammanhang. Genom kvalitativa metoder söks det unika eller säregna i ett sammanhang. 
Kvantitativa metoder söker istället det gemensamma och generaliserbara, de går inte in på 
djupet av ett fenomen utan ger lite information om till exempel en stor befolkning. Detta 
gör att resultat från en kvantitativ studie är mer representativt för en större grupp än 
kvalitativa studier. Om syftet däremot är att förstå och gå in på djupet av ett visst fenomen, 
är kvalitativ metod att föredra. Kvalitativ metod är mer flexibel än de mer strukturerade 
kvantitativa metoderna och upplägget på studien kan ändras under studiens gång (Holme & 
Krohn Solvang, 1997). 

Litteratursökning 
En litteratursökning genomfördes, med syftet att finna material till studiens bakgrund och 
diskussion. Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaser via 
högskolebibliotekets hemsida, se bilaga 3.  

Datainsamling 
Brev med information om studien och förfrågan om deltagande (se bilaga 1) skickades ut 
till vårdföreståndare på sex olika vårdavdelningar. Några av avdelningarna tackade nej till 
deltagande på grund av oro gällande patientsekretessen. Ytterliggare ett antal 
vårdföreståndare kontaktades därför per telefon. Informationsbrev skickades via e-post till 
de vårdföreståndare som visade intresse. Tid för observation bestämdes med de 
vårdföreståndare som ville delta i studien. Alla informanter fick ett informationsbrev om 
studien (se bilaga 2) och gav sitt samtycke till deltagande med en underskrift. Under 
observationen av rapporten fördes fältanteckningar förutom bandinspelningen.  
 
De flesta rapporterna genomfördes mellan en rapporterande sjuksköterska och en 
mottagande sjuksköterska och undersköterska. På vissa avdelningar deltog fler 
sjuksköterskor och undersköterskor. De sex rapporter som spelades in varade mellan 22 
och 32 minuter. Antal informanter som deltog i studien var 15 sjuksköterskor. Eventuell 
data från de undersköterskor som deltog redovisas inte i resultatet.  
 
Rapporterna var muntliga och sjuksköterskorna hade anteckningar eller omvårdnadsjournal 
som underlag. Eftermiddagsrapport valdes eftersom det innebar färre informanter och 
lugnare avdelningar. Sjukhus valdes på geografiska grunder. Val av informanter kunde inte 
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påverkas av författarna då de sjuksköterskor som jobbade just den dagen studien 
genomfördes var de som deltog. 
 
Inom kvalitativ forskning sker insamling av information under förutsättningar som ligger 
nära den verklighet som undersöks (Holme & Krohn Solvang, 1997). Den 
datainsamlingsmetod som används i den här studien är en öppen observationsstudie där sex 
observationer utförs på sex utvalda vårdavdelningar på ett sjukhus i Skaraborg. 
Rapporterna som observeras spelas in på band för att därefter transkriberas, analyseras och 
tolkas.  
 
Genom observation kommer handlingar och reaktioner mellan gruppmedlemmarna fram 
som kännetecknar det sociala system som undersöks (Holme & Krohn Solvang, 1997). 
Med tanke på det begränsade utbudet av vetenskapliga artiklar beträffande omvårdnad i 
rapportering är den valda metoden att föredra framför en litteraturstudie. Den valda 
metoden observation innebär att forskare en längre eller kortare tid är tillsammans med den 
grupp de ska undersöka för att erhålla information genom att både se, höra och fråga. Vid 
en öppen observation vet deltagarna om och har accepterat att forskarna fungerar som 
observatörer. För att lyckas med en öppen observation är det viktigt att medlemmarna i 
gruppen litar på forskarna. (Holme & Krohn Solvang, 1997) 

Analysprocessen 
Syftet med kvalitativ dataanalys är enligt Polit och Beck (2004) att organisera och 
frambringa mening från insamlad data. Hantering av data innefattar omvandling av stora 
mängder data till mindre, mer hanterbara delar. Kvalitativ dataanalys är motsatsen, där de 
mindre delarna sätts ihop till en meningsfull helhet. Det är en induktiv process där 
genomgående idéer identifieras (Polit & Beck, 2004). 

Transkribering 

Enligt Polit & Beck (2004) är inspelade intervjuer och fältanteckningar viktiga datakällor i 
kvalitativa studier. I den här studien utgörs datakällan av inspelade observationer och 
fältanteckningar. Transkribering är ett avgörande steg i den förberedande delen av 
forskningsprocessen och det är viktigt att datamaterialet transkriberas exakt (Polit & Beck, 
2004).  
 
Det inspelade materialet transkriberades genom att banden avlyssnades och samtalen 
skrevs ner så noggrant som möjligt på dator. Detaljer som uteslöts var känsliga data som 
patientidentitet, namn (orter, sjukhus, avdelningar och personer), rumsnummer och datum. 
Viss data som kan identifiera personer, som till exempel ovanliga diagnoser, uteslöts också.  

Kategorisering 

Förutom transkription är också utvecklandet av ett system för kategorisering av data en 
tidig fas i analysprocessen. Kategoriseringen syftar till att göra data mer lättillgänglig för 
forskarna. Utvecklandet av detta system innefattar en noggrann genomläsning av 
datamaterialet där en identifiering av underliggande begrepp görs (Polit & Beck, 2004). I 
den här studien kategoriserades datamaterialet genom att det lästes igenom flera gånger 
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och sedan framkom flera ord som var gemensamma och återkom i alla de transkriberade 
rapporterna. Dessa ord skrevs upp som kategorier.  

Kodning 

Enligt Polit och Beck (2004) är nästa steg i analysprocessen att koda. Knafl och Webster 
(1988) föreslår ett system som går ut på att olika kategorier har olika färger, text som 
tillhör samma kategori markeras i samma färg. I marginalen kan en anteckning göras som 
säger om den markerade texten är ett typiskt, extremt eller avvikande exempel på kategorin 
(Knafl & Webster, 1988). Kategorierna som framkom i den här studien fick var sin färg 
och sedan färgades allt i datamaterialet som tillhörde en specifik kategori i den aktuella 
färgen. Detta gjorde att det var lättare att få en översikt av datamaterialet.  

Analys 

Till skillnad från hanteringen av data, som handlar om att göra om texten till mindre delar, 
syftar analysen till att sätta samman delarna till en meningsfull enhet. Analysen börjar, 
enligt Polit och Beck (2004), ofta med sökandet efter teman i texten. Teman kan uppstå 
inom kategorier men också mellan dem. Att leta efter teman innebär inte enbart att 
upptäcka gemensamma drag hos informanter utan också sökandet efter variation. En del av 
kategorierna som utkristalliserade sig ur datamaterialet är de teman som återfinns i 
resultatdelen i denna studie. Anledningen till att inte alla kategorier användes var att vissa 
kategorier bara förekom i en eller några få av rapporterna. 
 
Följande steg i analysprocessen är att försäkra sig om att de förståelser man hittills kommit 
fram till är giltiga. Polit och Beck (2004) föreslår att om man är flera forskare som arbetar 
med en studie kan en diskussion om temanas lämplighet vara givande. Denna metod kan 
inte garantera att de valda temana är giltiga men minskar risken för subjektiva tolkningar 
(Polit & Beck, 2004). För att göra förståelserna som kommit fram giltiga har båda 
författarna i den här studien arbetat med och kommit överens om de teman som 
framkommit.  
 
I den avlutande fasen av analysen är strävan att förena de tematiska bitarna till en helhet. 
Denna fas är krävande eftersom den fordrar kreativitet och intellektuell skärpa om den ska 
bli framgångsrik (Polit & Beck, 2004). 

Etiska Aspekter 
Den här studien utgår från de grundläggande etiska principerna enligt Medicinska 
forskningsrådets (2000) riktlinjer:  
 

1 Respekt för andra personer (autonomiprincipen) 
2 Godhetsprincipen  
3 Principen att inte skada 
4 Rättviseprincipen 

 
Autonomiprincipen handlar om respekt för andra personer och deras rätt till 
självbestämmande och integritet. Godhetsprincipen innebär att sträva efter att göra gott och 
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förebygga och förhindra skada. Principen att inte skada handlar om att inte utsätta personer 
för skada. Rättviseprincipen innebär att alla bör behandlas lika och eventuell särbehandling 
måste kunna motiveras väl (Medicinska forskningsrådet, 2000).  
 
För denna studie innebär principerna att deltagarna informeras om studiens syfte, metod 
och eventuella risker för deltagarna före studiens start. Deltagarna har rätt att tacka nej till 
medverkan i studien utan att ange några skäl och kan avbryta sitt deltagande när som helst 
utan några konsekvenser. Allt material behandlas konfidentiellt vilket innebär att 
deltagarna avidentifieras efter transkribering och de inspelade banden förstörs. De 
medverkande erbjuds att efter transkribering läsa igenom och godkänna materialet. Ingen 
form av patientdata kommer att behandlas eller redovisas i resultatet. 
 
Sjuksköterskorna kan komma att känna obehag inför att bli observerade under rapporten. 
Enligt principen att inte skada ska i samband med forskning obehag minimeras för dem 
som medverkar (Medicinska forskningsrådet, 2000). Principen skulle kunna tillämpas 
genom att författarna gör studiebesök på de olika avdelningarna, med syftet att 
sjuksköterskorna ska få en möjlighet att bekanta sig med författarna innan observationerna 
genomförs. 

RESULTAT 

Studiens resultat framställs under denna rubrik genom huvudteman och underteman. Varje 
huvudtema följs av en kort sammanfattning av dess innehåll. Den mer specifika 
sammanfattningen av studiens underteman följs av ett eller flera talande citat från 
datamaterialet.  
 
Under rapporternas gång användes förkortningar för olika uttryck och begrepp, till 
exempel blodsocker benämndes som ”socker” och datortomografi förkortades till ”CT”. 
Även fackspråk användes, vilket kräver en förförståelse för att kunna tolka det som sägs. 
Det noterades att vid vissa rapporter var det den rapporterande sjuksköterskan som pratade 
mest medan andra rapporter fungerade mer som en dialog. Det tog varierande lång tid för 
sjuksköterskorna att rapportera om patienter, vissa patienter tog längre tid än andra.  
 
Rapporternas upplägg och innehåll följer till stor del VIPS-modellens struktur, därför utgår 
studiens teman till viss del ifrån VIPS:s sökord. Det framkom även ytterligare ett tema där 
sjuksköterskan som ska gå på sitt skift får rapporterat vad hon eller han behöver veta inför 
arbetspasset. De teman som kom fram presenteras i tabellen nedan (tabell 1). 
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Tabell 1 – Resultatets huvud-  och underteman 
Huvudteman Underteman 
Nutrition  Äta och dricka 

Illamående och kräkning 
Elimination  Urinvägar 

Kateter 
Sköta magen 

Andning/Cirkulation Temp och feber 
Aktivitet Sköta sig själv 

Hjälp och stöttning 
Hud/Vävnad Sår 

Hudvård 
Att ta över ansvaret  

Nutrition 
Temat nutrition handlar om kost, patienters intag av mat och dryck och eventuellt behov av 
stöd med matning. Illamående och kräkningar tas också upp under nutrition. 

Äta och dricka 

Det rapporterades vilken sorts kost patienter åt, till exempel glutenfri och flytande kost. 
Hur mycket patienterna ätit och druckit under dagen redogjordes också för. Det 
rapporterades om patienten hade mat- och vätskelista. Nedan följer en kort konversation 
mellan två sjuksköterskor.  
 
Ssk 9: ”Mm… har han mixat?” 
Ssk 8: ”Eeh… det tror, ja det har han. Mm, och mat- och vätskelista” (Rapport 4) 
 
Om någon patient behövde hjälp med maten nämndes det. En sjuksköterska delade med sig 
av erfarenheter genom att berätta hur det brukade gå att mata, till exempel om någon hade 
speciellt svårt att få i sig mat. 
 
Ssk 8: ”…och hon får ju matas, och hon är den som är svårast.. att få i.. få i… 

mat.” (Rapport 4) 

Illamående och kräkning 

Sjuksköterskorna rapporterade om illamående och kräkningar, det som togs upp var 
tidpunkt och eventuella iakttagelser, som till exempel utseende. Tänkbara orsaker till 
kräkningar nämndes.  
 
Ssk 4: ”Han slutade å kräkas vid tolv kan man säga, sen låg han och slumrade 

här fram till ett.. sen har han bett om lite vatten och drack.. Men han 
småkräktes lite efter det, kom upp lite slem och sånt där. Men.. nu tog han 
ett halvt glas vatten igen….. Så att, det är ju… bättre.” (Rapport 2) 
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Elimination 
Temat Elimination handlar om urin- och faecesavgång och där undersökningar som till 
exempel bladderscan och läkemedel för att underlätta faecesavgång ingår. Hjälpmedlet 
urinkateter hör även det till temat. 

Urinvägar 

Under det här temat rapporterades det om patienter hade kissat, eventuella svårigheter att 
tömma blåsan och patienters bekymmer om urinvägsinfektion. Sjuksköterskans roll kom 
fram genom de åtgärder och undersökningar hon eller han genomförde, till exempel 
urinodling och bladderscan. Iakttagelser av urinens utseende och färg rapporterades också. 
 
Ssk 4: ”Den här damen har väldigt mycket bekymmer med urinvägsinfektion… 

och… tror att det är nåt på gång nu. Så att det är väl lika bra att… vi 
tar… både sticka och urinodling i morgon bitti tror jag.” (Rapport 2) 

Kateter 

Studien visar att sjuksköterskorna rapporterade om patienter hade kateter, om kateter hade 
satts under dagen och orsak till varför den sattes. Residualurin benämndes som ”resurin”. 
 
Ssk 14: ”Mmm… den (datum) satte man också kateter på honom på grund av 

resurin… på tusen milliliter.” (Rapport 6) 

Sköta magen 

Med begreppet ”sköta magen” som sjuksköterskorna använde sig av menades att tömma 
tarmen. Andra uttryck sjuksköterskorna använde var ”magen funkar” och ”inga problem 
med magen”. Det som togs upp på rapporten var om patienter hade skött magen eller inte 
och eventuella besvär eller problem, till exempel diarré. Det nämndes även om läkemedel 
för tröga magar givits. Följande citat är hämtat från två olika rapporter.  
 
Ssk 8: ”Annars så har hon vart uppe på toaletten så det är inga problem med 

magen…” (Rapport 4) 
 
 
Ssk 4: ”Och sen ska vi ge tio droppar laxoberal varje kväll tills det kommer nåt i 

stomin.” (Rapport 2) 

Andning/cirkulation 
Temperatur och feber rapporterades under detta tema, blodtryck och puls togs också upp. 
Likaså förändringar i blodtryck och kroppstemperatur var något nämnvärt.  
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Temp och feber 

Under detta tema rapporterades kroppstemperatur i de fall det handlade om feber. Om 
patienter hade haft feber men nu var feberfria rapporterades även det. Med 
begreppet ”tempa” menades att ha en kroppstemperatur över det normala.  
 
Ssk 4: ”Han eh… hade 37,5 i morse.. vi kan väl ta en temp på honom ikväll. Han 

har pratat om att han fryser av och till, men, ser inte febrig ut.” (Rapport 
2) 

Aktivitet 
Aktivitet handlar både om att som patient kunna klara sig själv och att behöva stöd och 
hjälp från en sjuksköterska. 

Sköta sig själv 

Temat innebar både att låta patienten klara sitt dagliga liv helt själv utan insatser från 
sjuksköterskorna och att sjuksköterskorna gav förutsättningar för att patienten skulle kunna 
sköta sig själv. Sjuksköterskorna visade respekt för patientens vilja att klara sig på egen 
hand. Citaten nedan kommer från två olika rapporter.  
 
Ssk 4: ”Du får väl höra med henne, men det verkar som hon ville sköta sina 

mediciner själv.” (Rapport 2) 
 
 
Ssk 8: ”…och det är viktigt att han får göra så mycket som möjligt själv, för då 

gör det minst ont, så igår kväll fick han sköta sig nästan… helt och hållet 
själv.” (Rapport 4) 

Hjälp och stöttning 

Sjuksköterskorna rapporterade vad deras patienter behövde hjälp och stöttning med, detta 
kunde vara hjälp med dusch, förflyttning och påklädning. Det togs även upp anledningen 
till att hjälpinsatserna behövdes. Citaten nedan är hämtade från två olika rapporter.  
 
Ssk 10: ”Men hon har jättesvårt att gå på.. jag har inte sett henne uppe, utan hon 

har åkt stol.. hon har suttit, och suttit i stol. Hon kan nog bara, typ… 
med stöd resa sig upp.” (Rapport 5) 

 
Ssk 7: ”Eh…han e ju inte uppe nånting, utan…man får ju hjälpa honom med det 

mesta…” (Rapport 3) 

Hud/vävnad 
Detta tema handlar om hudproblem, till exempel sår och förhårdnader. Det som togs upp 
på rapporten var hudproblemens lokalisation och utseende, möjliga orsaker och åtgärder.  



 

 13

Sår 

Studien visar att sjuksköterskorna rapporterade om sårets placering och utseende. Det 
resonerades om varför såret uppkommit och vilka omvårdnadsåtgärder som behövdes, till 
exempel såromläggning.  Patienters upplevelser av sina sår togs också upp.  
 
Ssk 3: ”Han har ont i en fot, vänster fot, tror jag det var, och.. tittade vi och då 

har han alltså vid knölen här, på utsidan  har han som ett stort trycksår, 
och.. han tror själv att det är hans sko.” (Rapport 1) 

Hudvård 

Det rapporterades om patienters behov av att bli smord med olika salvor och krämer. Var 
på kroppen salvan eller krämen skulle appliceras var viktigt att nämna, likaså hur ofta.  
 
Ssk 1: ”Att hon… flagade en massa i händerna, smörjer med karba… karbacid, 

eh, den salvan… och den smörjer hon på hela kroppen, huvet också.”  
(Rapport 1) 

Att ta över ansvaret 
Detta tema handlar om att sjuksköterskorna som fick rapport fick veta av sjuksköterskorna 
som jobbat under dagen vad de skulle göra och tänka på under sina arbetspass. Det talades 
i termer som ”Vi kan ju…” och ”Du får väl…”. Sjuksköterskorna som skulle påbörja sitt 
arbetspass tog reda på vad de behövde veta för kvällen genom att ställa frågor. 
Nedanstående citat från sjuksköterskorna 12 och 11 är en konversation dem emellan. 
Därefter följer ett citat från en sjuksköterska från en annan rapport.  
 
Ssk 12: ”Hon är tablettbehandlad diabetiker… Låg bra i sitt socker… Det var 

på… 12,7 var det nu”…  
Ssk 11: ”Hur många gånger tar vi det? En gång eller?” (Rapport 5) 
 
 
Ssk 4: ”Vi kan väl ta en temp på honom ikväll.” (Rapport 2) 

Resultatsammanfattning 
Ur datamaterialet framkom sex huvudteman med tillhörande underteman, totalt tio till 
antalet. Eftersom rapportens innehåll och upplägg delvis följer strukturen i VIPS-modellen 
kopplas fem av studiens huvudteman till vissa VIPS-sökord. Dessa huvudteman är 
Nutrition, Elimination, Andning/Cirkulation, Aktivitet och Hud/Vävnad. Under varje 
huvudtema rapporterades det om patientens tillstånd och vilka åtgärder sjuksköterskorna 
utfört. Varje tema exemplifieras med ett eller flera citat. Det sjätte huvudtemat ”Att ta över 
ansvaret” handlar om att sjuksköterskorna som ska påbörja sitt arbetspass får veta de ska 
tänka på och göra under sitt skift. Detta tema kopplas inte till något VIPS-sökord.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes för den här studien eftersom en eftersträvan fanns att belysa ett 
fenomen och inte att undersöka dess frekvens, som är en mer kvantitativ ansats. Kvalitativa 
metoder går på djupet och får fram mycket information från få undersökningsenheter, 
forskaren observerar fenomenet inifrån. Genom kvantitativa undersökningar är syftet att 
kunna göra statistiska generaliseringar och sedan med viss säkerhet göra uttalanden om 
uppfattningar och åsikter hos de undersökta enheterna (Holme & Krohn Solvang, 1997). 
 
Den datainsamlingsmetod som användes i den här studien var observationer där 
rapporterna spelades in på band. Både fördelar och nackdelar finns med denna metod. Data 
som erhålls genom observation kan lätt förvanskas, observatörerna kan missförstå 
informanterna och uppfatta fenomen på fel sätt. Detta är större problem vid öppna, 
ostrukturerade observationer än vid strukturerade observationer. Öppna observationer har 
dock den fördelen att de tillhandahåller ett mer varierat datamaterial (Waltz, Strickland & 
Lenz, 2005). En annan fördel är att observatören kommer nära informanternas verklighet 
och får ta del av deras grundläggande uppfattningar (Holme & Krohn Solvang, 1997). 
Problemet med förvanskning av data minimerades i denna studie på grund av att 
rapporterna spelades in på band och kunde transkriberas nästintill ordagrant. 
 
Vid alla observationer kan observatörernas närvaro påverka informanterna så till vida att 
de inte säger och gör som de brukar. Att dölja observatörernas närvaro eller identitet skulle 
dock skapa etiska dilemman då informanterna inte kan ge sitt tillstånd till att bli 
observerade (Waltz, Strickland & Lenz, 2005). Holme och Krohn Solvang (1997) 
poängterar att det är viktigt att informanterna litar på observatörerna för att datamaterialet 
ska bli så tillförlitligt som möjligt. I de tidiga faserna av studien fanns tankar på att besöka 
avdelningarna en stund någon dag innan observationerna, för att på så sätt skapa en 
bekantskap med informanterna. Ett beslut fattades att inte genomföra besöken på grund av 
ovisshet om vilka sjuksköterskor som faktiskt skulle bli studiens informanter, dessutom 
antogs att de inte skulle ha tid att bekanta sig med studiens författare. Informanterna fick 
dock tidig information av avdelningarnas vårdföreståndare om studiens genomförande, 
vilket förberedde dem inför observationerna. Det faktum att observatörerna var studenter 
och inte forskare kan också ha minimerat eventuell osäkerhet hos informanterna.  
 
Eftermiddagsrapporter valdes med förväntan att det skulle innebära ett lugnare tempo på 
avdelningarna och färre informanter. Anledningen till att färre informanter ansågs positivt 
var att det skulle minimera risken att flera talade samtidigt och på sätt försvåra 
transkriberingen. De sjuksköterskor som jobbade just den dagen som studien genomfördes 
var de som blev informanter. Detta gjorde att det inte var några speciellt utvalda 
sjuksköterskor som blev informanter. Under observationerna närvarade båda författarna för 
att båda skulle kunna föra fältanteckningar. Detta minimerade risken att viktiga iakttagelser 
missades.  
 
Transkriberingarna påbörjades snabbt efter att observationerna spelats in och skrevs ner 
noggrant, i enlighet med Polit och Beck (2004). De fältanteckningar som förts under 
observationerna användes som en hjälp vid transkriberingen. Transkriberingarna 
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kontrollerades ytterligare efter att de skrivits ner, genom att banden lyssnades igenom igen 
och jämfördes med transkriberingarna. Enligt Waltz, Strickland och Lenz (2005) är det 
viktigaste för att få en bra kvalitet på datamaterialet att transkriberingarna är så noggranna 
och exakta som möjligt. Inspelningarna på banden var av varierande kvalitet och på vissa 
ställen av inspelningarna hördes inte vad som sades, på grund av störande ljud (till 
exempel surrande datorer eller fläktar) eller att sjuksköterskorna ibland talade tyst eller 
talade samtidigt. De uttalanden som var otydliga skrevs ner med kursiv stil och användes 
inte i studiens resultat. Detta kan påverka tillförlitligheten av studiens resultat eftersom 
vissa uttalanden sjuksköterskorna gjorde uteslöts för att det inte hördes ordentligt. 
Kategorisering och kodning av datamaterialet genomfördes av båda författarna till den här 
studien. Kategorierna diskuterades för att se om de stämde med datamaterialet, vilket 
minskar risken för subjektiva tolkningar, enligt Polit och Beck (2004).  
 
Metodvalet visade sig vara lämpligt då syftet uppnåddes. Det är svårt att spekulera i hur 
utgången hade blivit med andra metoder. Det hade troligtvis varit svårt att med samma 
syfte hitta material till en litteraturstudie på grund av att det har forskats så lite på området. 
Intervjuer med sjuksköterskor hade sannolikt gett en subjektiv vinkling på resultatet, då 
enbart deras upplevelser och åsikter redovisats.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa omvårdnaden i den muntliga rapporten mellan 
sjuksköterskor. Med tanke på syftet var omvårdnad det som eftersöktes i datamaterialet. 
Mycket av det som sades i rapporterna uteslöts redan vid kategoriseringen då det inte 
tolkades som omvårdnad, till exempel medicinska diagnoser och åtgärder. Utifrån 
Hendersons (1982), Socialstyrelsens (1993a) och Erikssons (1988) teorier om omvårdnad 
som finns att läsa om i bakgrunden, tolkar författarna att omvårdnad inte bara är de 
åtgärder som sjuksköterskan utför. Den information som berör sjuksköterskans 
ansvarsområde som sjuksköterskorna i den här studien delar med varandra under en 
rapport anser författarna i den här studien är omvårdnad då den möjliggör en god kvalitet 
och kontinuitet av patientvården. Den information som sjuksköterskorna delar under 
rapporten ger dem förutsättningar att stärka, återställa och bevara patienters hälsa, 
förebygga ohälsa, minska lidande och ge möjlighet till en värdig död. Detta förstärks av 
Fenton (2006) som anser att rapporten alltid har varit viktig för kommunikationsprocessen, 
då den anger riktning och fokus för de sjuksköterskor som ska påbörja sitt skift och hjälper 
till att behålla en kontinuitet av vården. Utifrån den här studiens definition av omvårdnad 
har författarna analyserat datamaterialet och kommit fram till studiens resultat. Beroende 
på hur omvårdnad definieras kan det vara olika svårt att identifiera omvårdnad i 
datamaterialet. Den egna tolkningen av begreppet omvårdnad påverkar resultatets 
tillförlitlighet. 
 
I resultatet framkom att det som rapporteras när det gäller omvårdnad är patienternas 
tillstånd, till exempel svårigheter att äta, hög kroppstemperatur och förmåga att klara sig 
själva. Resultatet visade också att sjuksköterskorna rapporterade om omvårdnad genom 
vilka åtgärder de utfört, exempel på detta var katetersättning och hjälp med matning och 
förflyttning. Sjuksköterskorna som skulle påbörja sitt arbetspass fick rapporterat vad de 
skulle tänka på och göra under sitt skift, detta kunde vara att kontrollera kroppstemperatur 
eller p-glukos. 
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På vissa avdelningar använde sjuksköterskorna en rapportmall som stöd vid rapporterna. I 
mallarna fanns rubriker och plats för anteckningar. På ett sätt finns riktlinjer för rapporten 
genom denna mall, även om de är olika för varje avdelning. Inte alla avdelningar använde 
en rapportmall, utan det verkade bestämmas inom varje avdelning.  
 
Resultatet utgörs av sex huvudteman och tio underteman. Huvudtemana kopplas till vissa 
av VIPS-sökordens namn. Enligt Ehnfors et. al. (1998) stämmer huvudsökorden 
(Omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål, 
omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsresultat) i VIPS överens med de olika delarna i 
omvårdnadsprocessen. Katie Eriksson (1988) definierar omvårdnadsprocessens delar som 
kartläggning, planering, förverkligande och utvärdering. 
 
Redan under kategoriseringen verkade sjuksköterskorna rapportera utifrån VIPS-sökorden, 
dessa nämndes dock väldigt sällan med ord. Vid några få tillfällen nämnde någon 
sjuksköterska VIPS-sökord i förbigående, exempel följer nedan:  
 
Ssk 10: ”Vad det gäller aktiviteten så sitter han i rullstol... han tas med lift.” 

(Rapport 5) 
 
När sjuksköterskorna pratade om till exempel mat och dryck tolkades det som att det 
handlade om nutrition. Därför användes VIPS-sökorden som huvudteman redan i resultatet. 
Enligt Polit och Beck (2004) sker en tolkning av data redan vid kategoriseringen. Att 
strukturen på rapporten är lik VIPS-strukturen kan bero på att sjuksköterskorna 
dokumenterar om patienter enligt VIPS:s dokumentationsmodell. Manias och Street (2000) 
menar att sjuksköterskor under sin utbildning lär sig att kommunicera skriftligt genom 
dokumentation men ute i hälso- och sjukvården läggs större vikt vid muntlig 
kommunikation.  
 
Inte alla VIPS-sökord blev teman, detta berodde på att sjuksköterskorna inte rapporterade 
sådant som skulle ha passat där. Sådant som inte rapporterades var till exempel 
omvårdnadsmål. Tänkbara orsaker till detta kan vara att en strävan finns att hålla 
rapporterna så korta och effektiva som möjligt och att den informationen finns 
dokumenterad på dator eller papper. Temat ”Att ta över ansvaret” skiljde sig från de andra 
temana då det tolkades sakna koppling till VIPS-strukturen. Det här temat kopplades till 
omvårdnad på samma sätt som de andra temana i resultatet. Sjuksköterskorna får 
information och med hjälp av den kan de utföra en god omvårdnad.  
 
Eftersom datamaterialet samlats in på olika avdelningar på samma sjukhus och varje 
avdelning och sjukhus har sina egna rutiner, kan resultatet inte tillämpas i ett större 
sammanhang. Däremot är författarna övertygade om att studiens resultat kan uppmuntra till 
vidare forskning inom ämnet omvårdnad i den muntliga rapporten. Resultatet kan även 
väcka tankar hos sjuksköterskor om hur omvårdnad rapporteras och om den får tillräckligt 
med plats. Den här studien belyste omvårdnad i den muntliga rapporten mellan 
sjuksköterskor. Eftersom området omvårdnad i rapporten, vad författarna kan se, är 
outforskat, har studien lämnat ett litet bidrag till forskningen. Studien har inte gått in på 
djupet av det område som har undersökts utan syftet har varit relativt ytligt. Ett alternativt 
tillvägagångssätt skulle kunna vara att analysera fenomenet djupare. 
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Slutsatser 
Studiens frågeställning var ”Förekommer omvårdnad i den muntliga rapporten mellan 
sjuksköterskor, om så är fallet på vilket sätt framkommer den?” Utifrån studiens definition 
av omvårdnad förekommer omvårdnad i den muntliga rapporten mellan sjuksköterskor. De 
teman som kom fram i studiens resultat visar på vilket sätt omvårdnad framkommer i 
rapporten. Det är svårt att finna stöd för att syftet är uppnått utifrån tidigare forskning då 
utbudet är litet. Emellertid har syftet utifrån studiens definition av begreppet omvårdnad 
uppnåtts. Studien visar också att vissa delar i omvårdnadsprocessen inte rapporteras. Till 
exempel utvärdering, det vill säga resultat av åtgärder, rapporterades sällan. Patienternas 
sociala situation nämndes även det endast i något enstaka fall. Helhetsperspektivet enligt 
Eriksson (1998) och Socialstyrelsen (1993a), som nämns i bakgrunden, framträder således 
inte tydligt i den muntliga rapporten.  
 
Författarna till den här studien anser det önskvärt med en muntlig rapport som innefattar 
alla delar av Katie Erikssons (1988) omvårdnadsprocess. Det som bör tas upp är patientens 
problem, mål med omvårdnaden, åtgärder som vidtagits och utvärdering av åtgärderna. På 
detta sätt tror författarna att helhetsperspektivet på patienten skulle framkomma tydligare i 
rapporten.  

Framtida forskning 
Fortsatt forskning kring ämnet omvårdnad i den muntliga rapporten bör rikta in sig på 
sambandet mellan rapport och dokumentation, detta genom observation av rapporter 
mellan sjuksköterskor och samtidig granskning av sjuksköterskornas dokumentation. Med 
denna forskning skulle det kunna framgå om det som rapporteras redan finns dokumenterat 
och eventuellt försöka finna svar på om rapporten fortfarande är aktuell. Det skulle även 
vara av intresse att genom en intervjustudie kombinerat med en observationsstudie 
undersöka hur sjuksköterskor upplever omvårdnad i rapporten och jämföra med vilka 
omvårdnadsaspekter som framkommer genom observationerna.  
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 A 

BILAGA 1 

Högskolan i Skövde    XXXX-XX-XX 
Institutionen för vård och natur 
Sjuksköterskeprogrammet 
 
(Sjukhus) 
Avd. XX 
 
Till avdelningsföreståndare, en förfrågan om deltagande i studie.  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som nu ska påbörja vårt 
examensarbete på 10 poäng. Vi avser att studera omvårdnaden i den muntliga rapporten 
mellan sjuksköterskor. Syftet med studien är att beskriva och analysera den muntliga 
rapporteringen mellan sjuksköterskor med fokus på omvårdnad. 
 
Vår förhoppning är att du ger ditt medgivande till att vi sitter med vid och observerar och 
spelar in en eftermiddagsrapport mellan sjuksköterskor. De inspelade rapporterna kommer 
senare att transkriberas, analyseras och tolkas för att sedan framställas. Om så önskas kan 
den transkriberade texten godkännas av till exempel avdelningsföreståndaren.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och deltagare kan avbryta sin medverkan när de vill utan 
att ange skäl. All data kommer att behandlas konfidentiellt vilket gör att man inte kommer 
att kunna identifiera vem av deltagarna som sagt vad. De inspelade banden kommer under 
studiens gång att förvaras inlåsta så att ingen obehörig kommer åt dem. När studien är 
färdig kommer banden att förstöras.  
 
Patientdata kommer att avidentifieras vid transkribering och kommer inte i någon form att 
behandlas eller redovisas i resultatet.  
 
Med detta brev önskar vi göra en förfrågan om intresse att delta i studien finns. Vi 
kontaktar dig per telefon om någon dag för eventuell bekräftelse.  
 
Om det är något du undrar över ytterliggare är du välkommen att ringa någon av oss, se 
telefonnummer nedan.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Marie och Jenny  
    
Marie Magnusson   Jenny Andersson 
XXXXXXXXXX    XXXXXXXXXX 
541 XX Skövde   541 XX Skövde 
Tel: 0500-XXXXXX   Tel: 0500-XXXXXX 
 
Ansvarig handledare:  
Peter Jonsson 0500-XXXXXX 
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BILAGA 2 

Högskolan i Skövde                         XXXX-XX-XX 
Institutionen för vård och natur 
Sjuksköterskeprogrammet 
 
 
(Sjukhus) 
Avd. XX 
 
Samtycke till deltagande i studie 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som nu ska påbörja vårt 
examensarbete på 10 poäng. Vi avser att studera omvårdnaden i den muntliga rapporten 
mellan sjuksköterskor. Syftet med studien är att beskriva och analysera den muntliga 
rapporteringen mellan sjuksköterskor med fokus på omvårdnad. 
 
Vår förhoppning är att du ger ditt medgivande till att vi sitter med vid och observerar och 
spelar in en eftermiddagsrapport mellan sjuksköterskor. De inspelade rapporterna kommer 
senare att transkriberas, analyseras och tolkas för att sedan framställas. Om så önskas kan 
den transkriberade texten godkännas av till exempel avdelningsföreståndaren.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och deltagare kan avbryta sin medverkan när de vill utan 
att ange skäl. All data kommer att behandlas konfidentiellt vilket gör att man inte kommer 
att kunna identifiera vem av deltagarna som sagt vad. De inspelade banden kommer under 
studiens gång att förvaras inlåsta så att ingen obehörig kommer åt dem. När studien är 
färdig kommer banden att förstöras.  
 
Patientdata kommer att avidentifieras vid transkribering och kommer inte i någon form att 
behandlas eller redovisas i resultatet.  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Sjuksköterska avd. XX  
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BILAGA 3 

Databas Sökord Resultat Valda artiklar 
Cinahl handover and peer 

in sb and shift 
reports and nurse* 

152 5 

Cinahl nurse* and peer in 
sb and handover and 
shift report and care 

23 1 

PubMed shift reports and 
nurse 

51 1 

PubMed nurse* and handover 102 1 
PubMed patient handover 74 1 
PubMed managing and 

analyzing and 
qualitative data 

13 1 

ELIN care and nurse and 
handover 

10 1 

ELIN nursing and shift 
report and care 

15 1 

 


