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1. Inledning 
Det finns många arbetsplaster som klassas som kognitiva system och inräknat i den klassifikationen 
finns sjukhusmiljön. Det som dessutom gör sjukhusmiljön komplex är all den information som 
strömmar ut och in. Intensivvårdsavdelningar är inget undantag. Det är kanske där det strömmar som 
mest information då de ständigt får in nya patienter och de patienter som ligger där stannar för det 
mesta inte så länge. 

Många studier som gjorts på olika sjukhusavdelningar riktar in sig på att förbättra eller kartlägga vad 
som händer genom att studera den personal som arbetar där och i vissa fall också deras verktyg. 
Slutsatser som har kunnat dras från dessa studier är att informationen som flödar inte är specifik 
isolerad information; det finns ett sammanhängande flöde. Överrapporteringar av olika slag är ett 
exempel på de informationsflöden som finns på olika avdelningar. En studie gjord av Joseph Sharit 
(2008) visar att det finns en koppling mellan de problem som finns i hanteringen av patienter på en 
avdelning och hur överrapporteringen går till. Överrapporteringen måste förändras för att hanteringen 
av patienterna ska bli bättre. De problem som finns i samband med en överrapportering är att den tar 
alldeles för lång tid och, är ostrukturerad och att alla som ger rapport har olika åsikter om hur 
detaljerad informationen som ges ska vara. Överrapporteringarna ser olika ut beroende på vilken 
sjuksköterska det är som ger rapport. 

Den här studien skiljer sig från tidigare studier på så sätt att artefakterna ges större utrymme. Jag har 
tittat på hur artefakterna hjälper till att bygga upp samtalet under överrapporteringen. Jag kommer 
presentera nödvändig bakgrundsinformation för att läsaren ska kunna följa med i de resonemang som 
presenteras i resultat samt diskussionsdel. Med hjälp av en kvalitativ undersökning har jag kunnat visa 
att artefakter som används vid överrapportering hjälper till att bygga upp samtalet tillsammans med 
den kunskap som sjuksköterskorna har. Utan artefakter hade den här typen av överrapportering inte 
varit möjlig. 

Jag kommer också ge tips och råd till de designers som arbetar fram ett digitalt arbetsbord för just den 
här typen av ändamål; att effektivisera överrapporteringen och försöka införa en rapporteringskultur 
som gäller för alla. 
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2. Bakgrund 
Människan är, enligt det distribuerade kognitionsperspektivet, en del av de system som formar vår 
kognition. Sådana system kan kallas kognitiva system och innehåller människor tillsammans med dess 
verktyg. En viktig del i denna princip är att kognitionen stöds och skapas av både mentala och fysiska 
verktyg (Ba �ng & Timpka, 2003). 

Sjukhusmiljön är inte enbart ett kognitivt system, det är ett komplext kognitivt system då den 
innehåller många sammanlänkande delar samt informationskanaler. Det finns väldigt mycket 
information som kommuniceras mellan väldigt många människor (läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor och patienter) genom många olika verktyg och artefakter över en lång tidsperiod 
(Miller, Miller, Hutchison, Weinger, & Buerhaus, 2008). Vad som händer på kliniken sker inte enbart 
i huvudet på de människor som jobbar där, det är ett samspel mellan alla, inklusive de verktyg som 
finns till hands (Ba�ng & Timpka, 2003).  

Många studier av olika slag har gjorts inom just detta område. Vissa med syfte att förbättra och andra i 
syfte att kartlägga vad det är som faktiskt sker. Anne Miller m.fl (2008). har undersökt vilka risker 
som uppkommer i överrapporteringsmoment och kommit med förslag på hur dessa risker kan minskas. 
De har bland annat tittat på när och hur kommunikationen sker och vilken roll talare (personen som 
ger rapport) respektive publik (personen/erna som får rapport) har. De kom fram till att 
kommunikationen på en klinik inte sker i isolerade händelser utan är en del i ett informationsflöde som 
pågår hela tiden. De vill förbättra kommunikationen mellan vårdgivarna genom att implementera ett 
hjälpsystem likt det som finns men med bättre förståelse om i vilken kontext kommunikationen med 
hjälpsystemet sker (Miller et al., 2008). En liknande studie har utförts av Joseph Sharit m.fl. (2008), 
som även tittade på vilka artefakter som används av personal vid en överrapportering. De upptäckte att 
det finns ett samband mellan hur överrapporteringen går till och de problem som finns vid hantering 
av en patient, till exempel att den person som ger rapport glömmer viktiga saker. Det fanns dock de 
tillfällen då detta problem inte var lika påtagligt, nämligen då den sjuksköterska som gav rapport 
pekade, rörde och visade på patienten. Risken för att glömma viktiga saker verkade då minska (Sharit, 
McCane, Thevenin, & Barach, 2008). 

En stor del av de problem som finns i sjukhusmiljön i dagsläget finns i just informationsflödet. De 
studier som görs berör på något sätt all den information som strömmar omkring i ett sjukhus. Fokus i 
den här studien ligger på den överrapportering som sker mellan sjuksköterskor och undersköterskor 
och även här finns det problem. Det tar alldeles för lång tid att slutföra en överrapportering och de 
artefakter som används i dagsläget ger ingen bra överblick och det tar tid att hitta olika slags 
information. Överrapporteringarna har också blivit väldigt personbundna, det tar olika lång tid 
beroende på vem som ger rapport och det ges olika mycket information. Oftast är de alldeles för 
utförliga och detta måste, enligt avdelningschefen på den intensivvårdsavdelning som besökts, 
struktureras upp och effektiviseras. 

2.1. Att representera omgivningen 

2.1.1. Conceptual Blends 
Bång och Timpka (2003) säger att vår kognition stöds och skapas av både mentala och fysiska 
verktyg. Edwin Hutchins (2005) beskriver hur vi människor kan förstå saker i vår miljö genom att 
blanda mentala och materiella strukturer. Förmågan att kunna blanda just vårt mentala tänkande med 
materiella ting är en viktig del i vår kognition och har funnits med i vår utveckling under lång tid.  
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En ”conceptual blend” är i grunden baserad på två olika input av mentala strukturer. Dessa två input 
bildar tillsammans en tredje struktur, ”the blend” eller blandningen. Delar av de två första strukturerna 
överförs till den tredje där de blandas och bildar en helt ny struktur (Fig. 1 A). I de flesta fall är våra 
input uppbyggda av mentala strukturer, dock händer det också att en eller flera av våra input är 
materiella (Fig. 1 B). Ta en kö som exempel. En kö består av en grupp människor i väntan på något. 
Dock är inte alla grupper som formar en rad en kö. Vår första input för att bilda oss en kö är raden 
människor och den andra är den riktning vi tillskriver kön, åt vilket håll den går. Det är blandningen av 
dessa som skapar kön (Fig. 2) (Hutchins, 2005). 

 

(Fig. 1) (Hutchins, 2005) 

Fig. 1 A) Visar en vanlig blandning med två mentala strukturer som input, B) däremot visar en 
blandning där input I2 är materiell/fysisk (den är då inramad). 

 

(Fig. 2) (Hutchins, 2005) 

Enligt Fauconnier (citerad i Hutchins, ibid) kan en ”conceptual blend” uppstå på tre olika sätt: 1) 
genom en sammansättning av våra input. Tillsammans bildar de en ny struktur som inte existerade 
innan. Den turordning som de köande människorna står i fanns inte i någon av våra input. Det är i 
blandningen som kön bildas och med den dess turordning. 2) Det kan också ske genom en form av 
komplettering. För att ge mening till en kö krävs att andra saker räknas in, till exempel att den som står 
först i kön är den person som tjänas först. 3) Den kan också bearbetas. När kön väl har blivit en kö kan 
man resonera kring den, hur många står framför mig? Vem står först? Ett sådant resonemang är inte 
möjligt med enbart en rad människor (Hutchins, 2005). 
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Våra tankeprocesser kräver ibland att vi manipulerar strukturerna. Dock måste en av dessa 
representeras på så vis att en del kan hållas stabil samtidigt som den andra manipuleras (Hutchins, 
2005). Stabiliteten är viktig för vårt tänkande. Hutchins visar detta genom ett exempel på hur viktig 
den kulturella rollen är i vårt tänkande och resonerande. Detta exempel utfördes av D’Andrade (citerad 
i Hutchins, ibid) på en grupp studenter: ”Om X är sann är också Y sann”, med påståendet ”Vi vet att Y 
inte är sann”. Endast 15% kunde korrekt säga att X då inte heller är sann. Ett sådant påstående är för 
många kulturellt obundet, det finns ingen mening bakom. D’Andrade gjorde om påståendet så det 
skulle få en kulturell betydelse, ”Om den här stenen är en granat är det en halvädelsten”, med 
påståendet ”Det är inte en halvädelsten”. Nu kunde nästan alla säga att det då inte är en granat. Att 
kunna resonera kring ett sådant problem beror på hur stabil vår representation är. Det verkar som 
representationer som inte har en kulturell betydelse inte kan hållas stabilt i minnet under tiden vi 
resonerar kring problemet. 

I många kognitiva system finns olika artefakter att tillgå vilket kan ses som materiella strukturer som 
skänker stabilitet i arbetsmiljön. Genom att blanda vår mentala struktur med en materiell struktur kan 
stabiliteten öka vilket gör att vi kan utföra mer komplexa resonemang som inte skulle vart möjligt 
annars. Det finns till och med så komplexa mentala strukturer att de inte skulle kunna gå att resonera 
kring utan tillgången till den materiella strukturen (Hutchins, 2005). Här går det att dra en koppling till 
sjukhusmiljön där artefakter är en del av vardagen. Utan dessa artefakter hade det förmodligen inte 
varit möjligt att utföra den medicinska vården vi gör idag då miljön inte hade varit tillräckligt stabil. 
För att kunna behålla vår stabilitet måste det finnas något som håller den på plats. Detta är möjligt då 
det går att överföra lite av den mentala stabiliteten till den materiella. Det materiella blir då som ett 
ankare (Hutchins, 2005). Alla materiella saker kan dock inte vara ett ankare. För att vår materiella 
struktur ska klassas som ett ankare måste den mentala strukturen kunna gå att föras över så att det i 
fortsättningen enbart ska gå att titta på den materiella strukturen för att skapa sig den förståelse som 
behövs. I de artefakter som används under en överrapportering finns all nödvändig information. Den 
behöver inte finnas i den mentala strukturen då den överförts till den materiella. 

Även om mycket information kan överföras till en materiell struktur finns det fortfarande saker kvar 
inne i våra huvuden och då är det viktigt att komma ihåg vad som finns där. ”The method of loci” är 
ett känt minnesknep som har används sedan de gamla grekerna. Det är inte bara ett exempel på hur 
man kan använda omgivningen för att lättare komma ihåg saker, det är också ett exempel på ”a 
material anchor for conceptual blends”. ”The method of loci” går ut på att komma ihåg saker genom 
att associera det som ska kommas ihåg med miljön runt omkring. På så sätt blir det lättare att minnas 
till exempel ett tal då det bara är att titta på de olika sakerna i rummet för att komma ihåg talets 
innehåll.  
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(Fig. 3) (Hutchins, 2005) 

Hur ska detta då översättas till den blandning som beskrivits tidigare? Den första input som tas i 
beräkning är de föremål som väljs ut till minnesstöd, den andra blir i vilken ordning dessa ska tas. 
Tillsammans bildar de en blandning som representerar hur talet ska flyta på allt eftersom de olika 
minnesstöden betas av. Detta blir i sin tur en ny input som tillsammans med de olika delarna i talet 
blandas för att tillslut representera ett färdigt tal med olika delar i rummet som minnesstöd (Fig. 3) 
(Hutchins, 2005). 

Charles Goodwin och Marjorie H Goodwin (1996) har studerat hur flygledare arbetar tillsammans 
med olika artefakter när de tittar på flygplan. Det finns kopplingar att dra mellan Hutchins och 
Goodwins studier trots att de är så olika. Förmågan att kunna se hur olika delar är sammanlänkande för 
att kunna förstå hur flygplatsen fungerar i stort kan ses som en ”conceptual blend” på så sätt att en 
flygledare inte ser varje plan som ett enskilt objekt, de ses som delar i en större organisation. En 
flygledare kan också med enbart en blick se flygplanet och allt som sker runt omkring på sin monitor 
och få en uppfattning om hur nära avgång det är. Det finns olika typer av ledtrådar han kan titta efter; 
Är passagerargången fortfarande kopplad till planet? Är bagaget packat? Osv. Att kunna se sådana 
saker på en skärm kommer inte naturligt för alla människor, det är något kulturellt inom den specifika 
miljö som finns i ett flygledar rum. Utöver monitorerna har flygledarna till hjälp ett antal andra 
artefakter som alla används för olika uppgifter vilket betyder att de måste hoppa mellan många olika 
artefakter när uppgifterna skiftar (Goodwin & Goodwin, ibid). Däremot går det att placera artefakterna 
på ett sådant sätt att skiftningen mellan dem är så smidig som möjligt. Även här kan artefakterna 
bringa stabilitet på samma sätt som i sjukhusmiljön. 

2.1.2. Highlights 
Kodningsscheman används för att omvandla saker i arbetsmiljön till saker som är kända inom 
yrkesgruppen. Klassifikationer av olika slag är centrala för den mänskliga kognitionen och för att göra 
det lättare kan man göra om miljön så att den passar en specifik yrkesgrupp och kunskapen de 
människorna besitter. Kodningsscheman är ett sätt att systematiskt kategorisera världen och det som 
händer i den. Ett exempel på en sådan kategorisering eller klassifikation är när lingvister delar upp 
olika ljud i fonem eller när sociologer klassificerar människor efter kön eller etnicitet (C. Goodwin, 
1994). Hur noggrann man än är kan det vara jättesvårt att göra sådana typer av klassificeringar. 
Goodwin använder sig av ett exempel där arkeologer använder olika typer av färgkartor för att 
kategorisera bitar av jord. Det problem som uppstår i användningen av dessa färgkartor är att de är 
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blanka, vilket jorden inte är. Detta medför att färgkartan och jorden inte riktigt stämmer överens och 
olika personer som undersöker samma bit jord kan ha olika åsikter om hur den ska kategoriseras. 

Utöver kodningsscheman finns det andra sätt att representera omvärlden. Ett exempel på en sådan 
representation är ”highlighting” vilket innebär att man kan få saker att sticka ut genom att markera 
dem på olika sätt. Vi människor är bra på att dela upp saker i former av figurer för att få dem att sticka 
ut och skilja sig från mängden. Vi kan också färgmarkera saker för att hålla dem isär, till exempel 
olika dokument som ligger i en och samma hög kan skiljas åt genom färgkodning. ”Highlighting” gör 
det lättare att hålla koll på det som är viktigt och sålla bort allt annat samt att skilja olika saker från 
varandra. Detta sätt att representera omvärlden formar inte bara ens egen kognition, utan även andras 
(C. Goodwin, 1994). 

Olika yrkesgrupper bygger upp sina arbetsmiljöer på olika sätt vilket skapar ett professionellt synsätt 
som blir specifikt för just den berörda arbetsgruppen. Det är viktigt att organisera upp sin omgivning 
med hjälp av ovannämnda representationer då det är svårt att arbeta i en abstrakt miljö där de inte 
finns (C. Goodwin, 1994). ”Highlighting” och kodningsscheman gör också att fenomen som inte kan 
yttras genom talat språk lyfts fram. Till exempel kan många olika sorters information från olika 
dokument samlas ihop och visas på en och samma yta. 

2.2. Tal och kroppsspråk 
Vi använder oss av tal och kroppsspråk dagligen både hemma och på jobbet. Olika former av 
konversationer fyller vår vardag. Det kan vara allt från skvaller med vännerna till viktiga möten på 
arbetsplatsen. I sjukhusmiljön pågår det ständigt olika konversationer och informationsutbyten. 
Överrapporteringen är inget undantag. Under en överrapportering är det vanligt att det är en person 
som pratar medan de andra lyssnar och för anteckningar. Gruppen blir på så sätt också uppdelad i 
talare och publik. 

För att utgöra en publik räcker det inte med att enbart vara fysiskt närvarande, man måste vara aktivt 
deltagande och följa med i händelserna. Publiken är inte heller enbart en passiv grupp människor, utan 
en grupp som när som helst kan ge en egen tolkning av det som talaren berättar och för att undvika 
missuppfattningar mellan talare och publik kan talaren anpassa det han säger beroende på publikens 
respons (C. Goodwin, 1986). Att som publik vänta med att ge nödvändig respons till talaren visar på 
en ouppmärksamhet till vad som sägs och om personer i publiken visar upp en sådan ouppmärksamhet 
kan talaren välja att ignorera dessa personer och enbart tala till de som visar uppmärksamhet och är 
aktivt deltagande (C. Goodwin, 1986). 

En grupp behöver inte nödvändigtvis ha samma talare hela tiden, det går att skifta. Turordning i en 
konversation innebär att två deltagare byter social position och talaren blir publik och personen ur 
publiken blir talare. Det som gör turordning möjligt är förmågan att kunna känna igen tillfället där det 
är möjligt att ta över. Publiken strukturerar automatiskt upp det som sägs för att kunna upptäcka den 
(C. Goodwin, 2002). En längre berättelse saknar oftast den typen av tillfälle vilket gör att talaren kan 
prata mycket längre än vad som skulle varit möjligt i en ”vanlig” konversation. För att talaren ska 
kunna prata under en längre tid utan att någon tar över måste han först uppmärksamma publiken på att 
han har en historia att berätta, utan att faktiskt berätta själva historien. Om publiken accepterar hans 
invit till att berätta historien är det bara att börja berätta (C. Goodwin, 2002). När historien är slut 
förväntas det någon form av respons från publiken. Men hur vet de att den faktiskt är slut? Om talaren 
i början säger ”Något hemskt hände mig här om dagen” vet publiken att historien är slut när talaren 
berättat vad det hemska var. När publiken anser att historien nått sitt slut börjar de oftast summera den 
och går ifrån sin roll som publik. Goodwin (1986) beskriver hur en publik börjar summera och 



 10 

kommentera talarens berättelse vilket visar att de anser att historien nu är färdigberättad och klar att 
diskuteras. När en historia är färdigberättad övergår talare och publik från en sekvens kallad ”telling 
sequence” till en annan sekvens, ”response sequence” där vem som helst kan kommentera det som 
nyss berättats (C. Goodwin, 1986). 

Ordet ”publik” ger ofta sken till att vara stora folkmängder, medan ”talare” ses som en person som står 
i ett podium och talar till publiken. Så är inte alltid fallet. Talare och publik finns även i mindre 
grupper. Goodwins beskrivna samtal i ovan nämnda artikel består av fem personer där en av 
deltagarna agerar talare när han berättar en historia, och de andra publik när de lyssnar. 

Människans många handlingar byggs upp av en rad olika fenomen; tal, kroppsspråk, artefakter m.m. 
och alla används på olika sätt, men oftast tillsammans. Analyser som gjorts av människor visar att vi 
har många olika temporära men också sekventiella sätt att organisera våra handlingar i den miljö vi 
befinner oss i (C. Goodwin, 2002). Dessa analyser görs framförallt i lite större grupper så forskarna 
kan studera hur människorna interagerar med varandra, men också hur de förhåller sig till omvärlden. 

Gester skiljer sig från tal då de har en egen temporär och sekventiell uppbyggnad. I vissa fall däremot 
måste den ena finnas för att den andra ska kunna förstås, de kompletterar varandra i många lägen (C. 
Goodwin, 2002). Detta blir tydligt då en person har svårigheter med att tala eller inte kan tala alls. 
Goodwin säger att personer med afasi som inte kan producera nästan något tal alls använder sig i stor 
utsträckning av gester. Han säger också att det tar mycket längre tid att förstå vad den här personen 
säger då nästen enbart gester används. Här måste också publiken vara mycket mera delaktig. 

När vi människor pratar med varandra behöver vi inte ha upplevt samma saker för att förstå varandra. 
Goodwin visar upp ett kort exempel (Fig. 4) och säger att Tasha inte har smakat på just Jeffs paj, men 
vet hur just den typen av paj smakar generellt sätt och på så vis kan de prata om pajen Jeff gjort.  

 

(Fig. 4) (C. Goodwin, 2002) 

Genom att välja olika typer av tempus (Nancy pratar i dåtid, ”made” och ”was”, medan Tasha pratar i 
presens ”love”) kan två personer som talar med varandra bygga upp ett samförstånd kring 
samtalsämnet utan att ha upplevt samma sak. De kan visa att de förstår varandra och föra samtalet 
vidare (C. Goodwin, 2002). 
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3. Metod 
Detta är en kvalitativ studie genomförd med etnografisk metod då den syftar till att studera människor 
i sin dagliga miljö i interaktion med andra människor, men också med olika artefakter. De människor 
och den miljö som involveras i denna studie är sjuksköterskor och undersköterskor vid deras 
överrapportering på berörd avdelning. All insamling av data har utförts på intensivvårdsavdelningen 
(IVA) vid Linköpings universitetssjukhus. Sjukhuset har ca 610 bäddar och på 
intensivvårdsavdelningen jobbar idag ca 110 personer. 

En kvalitativ studie kan ta många olika vägar beroende på vilken ingång som väljs. Olika typer av 
forskare kan studera samma människor i samma miljö, men titta på olika saker. En lingvist tittar på 
hur människor pratar med varandra och hur samtal individer emellan går till och en psykolog tittar på 
människornas olika karaktärer och hur de beter sig mot varandra (Silverman, 2006). Den här studien 
undersöker hur människor interagerar med varandra i samspel med olika artefakter och om 
artefakterna påverkar samtalets uppbyggnad. Det finns ingen rätt eller fel metod, vilken metod man 
använder beror på vad man vill veta.  

För att undersöka detta har observationer utförts med hjälp av ett observationsprotokoll samt situerade 
intervjuer för att få in all nödvändig data. Målet med observationerna var att förstå miljön och i vilken 
kontext de olika artefakterna användes. Intervjuerna var mestadels till för att få in den information som 
behövdes för att utföra studien samt att få höra vad några av de människor jag observerade tycker om 
överrapporteringsprocessen. 

3.1 Utförande 
Observationer har utförts vid fem olika tillfällen på samma avdelning, men i olika moduler. Det var 
öppna observationer i och med att besök till IVA måste förberedas då det är en stängd avdelning. Det 
gavs även tillfälle för situerade intervjuer efter två av observationerna. Efter avslutat arbete på 
sjukhuset skickade jag kompletterande frågor till avdelningschefen. Dessa frågor var lite ”större” som 
jag inte hade tid att ställa vid mina besök. 

Innan jag utförde mina observationer besökte jag avdelningen och närvarade under en 
överrapportering för att få ett underlag att utforma ett protokoll (bilaga 1) som jag kunde utgå ifrån för 
att lätt kunna föra anteckningar. Jag valde de olika rubrikerna i protokollet efter vad jag ville veta (Vad 
händer? När används de olika artefakterna? Kan jag koppla det som händer till olika fenomen?) för att 
kunna besvara min frågeställning. Det skulle gå lätt att skriva ner allmänt vad som händer, men också 
mer specifikt för de olika artefakterna. Jag hade även listat upp alla de artefakter jag valt att titta på för 
att lätt kunna numrera dessa och enbart skriva siffror när respektive artefakt använts och på så vis 
slippa skriva ut namnet på artefakten (Bilaga 2). 

Vid första observationstillfället antecknade jag väldigt mycket för att få med det mesta. I och med att 
jag inte visste hur deras överrapporteringar går till ville jag inte missa något. Min anteckningsfrekvens 
sjönk dock vid efterföljande observation då mycket av det som sker händer varje gång och jag tyckte 
inte att jag behövde anteckna sådant jag redan noterat tidigare. Dock antecknade jag sådant som jag 
ansåg var viktigt för min studie, mönster jag upptäckt och senare, efter att kommit in i processen, 
också hur de talade och använde kroppsspråk. Efter varje utförd observation skrevs en kort analys av 
vad som skett under överrapporteringen. 

Eftersom intervjuerna var situerade ställdes icke strukturerade frågor på plats direkt efter 
överrapporteringarna. De var till för att få en större förståelse för de artefakter som sjuksköterskorna 
använder när de rapporterar till personalen som ska ta över. En fråga kunde till exempel vara: ”Vilken 
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information finns i de olika verktyg ni använder, rosa blader, X-ROS m.fl.?” eller ”Vad är dem till 
för?” 

Jag var också med och observerade vid de tillfällen då alla sjuksköterskor och undersköterskor 
samlades för att få reda på vart på avdelningen de skulle utföra sitt arbetspass (det är olika varje gång). 
Detta för att det sker en form av överrapportering redan där och jag ville se vilken information de fick 
innan de träffade respektive överrapporterande sjuksköterska ute på avdelningen. Jag antecknade inget 
vid dessa tillfällen utan var bara med som observatör. Även efter att överrapporteringen var klar 
stannade jag kvar en kort stund för att se vad som händer efter en överlämnad rapport. 

3.2. Artefakterna 
Studien undersöker sju olika artefakter med olika användningsområden.  

1. Till att börja med använder personalen sig av egna minneslappar där de skriver ner 
personbunden information som rör patienten. 

2. De har ett journalsystem som heter Cosmic som används för journalanteckningar, remissvar 
samt ordinationslista från vårdavdelningen. 

3. ”Det rosa bladet” innehåller olika övervakningsparametrar tagna det senaste dygnet, aktuella 
inställningar av olika apparater (respirator, dialys, läkemedel) samt en framtidsplan för 
kommande aktiviteter. 

4. De har en lapp för prov tagna på IVA som innehåller aktuella blodgassvar (den ska dock tas 
bort inom kort och överföras till X-ROS).  

5. X-ROS innehåller provsvar från ”klin.kem” samt mikrobiologen.  
6. Det finns även en pärm för varje patient som innehåller gamla rosa blad samt utskrivna 

”rtg.svar”. 
7. Den sista artefakt som används är de apparater som finns inne i modulen bredvid patienterna. 

Dessa visar patientens aktuella hjärtrytm, saturation och blodtryck. 

3.3. Modulen 
De moduler jag utfört mina observationer i har haft samma planlösning (Fig. 5): 

 

(Fig. 5) Modulen 
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Alla närvarande sitter på stolar och de verkar ha en förutfattad mening om vart de ska sitta. 
Sjuksköterskorna sitter vid dator två och tre, den överrapporterande sjuksköterskan vid dator tre. 
Cosmic och X-ROS finns på både dator två och tre och resterande artefakter ligger mellan de båda 
datorerna. Undersköterskorna sitter bakom sjuksköterskorna, vid whiteboardtavlan. Kryssen markerar 
undersköterskor och sjuksköterskor (sjuksköterskorna sitter vid datorerna och undersköterskorna sitter 
vid whiteboard tavlan). Det var alltid två sjuksköterskor närvarande vad varje överrapportering (med 
ett undantagsfall) samt två eller tre undersköterskor. Pricken är jag. Bakom datorerna finns ett fönster 
in mot modulen där patienterna ligger vilket gör det möjligt att se apparaterna bredvid patienternas 
sängar. 

4. Resultat 
Intensivvård innebär vård av svårt sjuka patienter som på olika sätt har problem med vitala funktioner. 
Utöver den vanliga intensivvårdsavdelningen finns också specialiserade avdelningar som till exempel 
neuro, thorax och neonatal (nyfödda). Sjuksköterskorna som arbetar där är specialutbildade på 
intensivvård. 

Intensivvårdsavdelningen på universitetssjukhuset ansvarar för vård och övervakning av svårt sjuka 
patienter. De som jobbar där jobbar i ett team av sjuksköterskor, undersköterskor, anestesiläkare och 
sjukgymnaster. Vården varierar mellan noggrann observation till vård med respirator och regelbunden 
dialys  

Överrapporteringarna som sker på intensivvårdsavdelningen sker vid tre olika tillfällen under en dag; 
när dagsskiftet går på sitt pass runt 6.45 - 7.00 på morgonen, när kvällspersonalen kommer kl 13.30 
samt när natten tar över kl 21.00. Det som sker vid en överrapportering är att den personal som börjar 
sitt skift får information av den sjuksköterska som ska gå av sitt skift. Information i det här fallet är 
patientinformation vilket innefattar information som rör den eller de patienter de har hand om. Det rör 
olika saker som den nya personalen bör veta för att kunna ta över vården av den eller de patienter de 
ska ha hand om. 

4.1. Överrapporteringen 
Det första som händer i samband med överrapporteringen är att alla samlas i konferensrummet eller i 
fikarummet där de som ska börja sitt skift får information om vart de ska vara. De får även veta vilka 
patienter som ligger där samt väldigt kort information om patienterna. Alla sjuksköterskor och 
undersköterskor får en eller två patienter var som de ska ha hand om. Dessa patienter är utspridda över 
olika moduler; modul 1, modul 2, ”400:a rummet”, post-op och ibland ett isoleringsrum om det för 
tillfället ligger en patient där. När alla blivit tilldelade sina patienter sprider de ut sig över modulerna 
och det sker en överrapportering i varje modul var för sig. Rapporterna varade mellan 15-50 minuter 
beroende på vem som höll i rapporteringen. 

Jag kommer benämna de olika sjuksköterskorna som ”överrapporterande ssk” och ”pågående ssk”. 
Den överrapporterande är den sjuksköterska som ska gå av sitt skift medan den pågående är den som 
får rapporten i början av sitt skift. 

Alla sjuksköterskor har olika sätt att rapportera på och har inte samma ”informationsnivå”. Vissa går 
alltså inte lika djupt in på olika saker och alla har olika åsikter om vad som är relevant, därför har alla 
observationer tagit olika lång tid. Även om alla har olika sätt att rapportera på finns en del 
övergripande mönster jag upptäckt efter att ha utfört mina observationer. Alla, med ett undantag, 
börjar med att läsa upp bakgrunden om patienten från sin egen minneslapp. Detta kan vara information 
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som till exempel namn, födelseår, familj samt tidigare sjukhusbesök om de anses relevant m.m. Efter 
att ha gått igenom bakgrund anger de anledningen till varför patienten i nuläget behandlas på IVA. De 
undantagsfall som uppkommit är om en patient legat på avdelningen så pass länge att alla vet vem det 
är, då går de inte igenom all den här informationen lika noggrant. Den här informationen läses 
innantill från den egna minneslappen eller tas direkt från minnet med minneslappen som stöd, med 
vissa tillägg från Cosmic. Det är efter detta moment sjuksköterskorna skiljer sig från varandra. Det 
finns ord som återkommer i varje rapportering; respiratoriskt, cirkulatoriskt, elimination och nutrition. 
Dessa verkar vara någon form av rubriker eller delar i rapporten som de alltid går igenom. Beroende 
på vem som rapporterar går de vidare till olika rubriker i rapporteringen. Dock går alla igenom alla 
olika rubriker i rapporten under sina överrapporteringar. Informationen om rapportens olika rubriker 
läses i stor del innantill från det rosa bladet samt den egna minneslappen, men också från minnet. När 
de går vidare från en rubrik till en annan läser de högt upp namnet på rubriken så alla ska hänga med 
på att de går vidare i rapporteringen. Några av rubrikerna finns i det rosa bladet samt på de egna 
minneslapparna, men det är från minneslappen de läser upp nästkommande rubriks namn för att gå 
vidare. 

4.2. Användande av artefakter 
Användandet av de artefakter jag tittat på verkar vara väldigt rörigt. Sammanlagt har samtalet kring sju 
olika artefakter studerats. Sju olika artefakter ger väldigt många saker att hålla reda på och det blir 
väldigt mycket ”hoppande” fram och tillbaka mellan olika papper och datasystem. De verkar använda 
de olika artefakterna olika beroende på vart i rapporteringen de är. 

Innan själva överrapporteringen börjar har den överrapporterande ssk lagt upp alla artefakter snyggt 
och prydligt i ett försök att strukturera upp det hela. Denna ordning verkar totalt försvinna senare i 
processen när fler än en artefakt är inkopplad. Den enda ordning som förkommer är att den 
överrapporterande ssk ibland lägger bort de papper hon är klar med, men dessa tas oftast tillbaka igen 
då de kommer in på en ny rubrik. Dock verkar det aldrig som den överrapporterande ssk tappar 
kontrollen. Artefakterna ser ut att ge den stabilitet som Hutchins (2005) pratar om, de blir 
överrapporteringens ankare. En anledning till att kontrollen behålls kan vara att alla artefakter ser olika 
ut så det är lätt att skilja dem från varandra vilket underlättar när de letar bland alla papper. Även om 
alla artefakter ser olika ut och har olika användningsområden överlappar de ibland. Samma 
information kan stå på flera ställen och då väljer den överrapporterande ssk oftast att läsa från sin egen 
minneslapp. Vid upprepade tillfällen när detta skett har det haft det rosa bladet i andra handen, hållit 
det under minneslappen eller haft det vikt över andra papper. Det verkar som de hela tiden vill kunna 
se det rosa bladet. Den egna minneslappen och det rosa bladet kompletterar varandra. 

Större delen av överrapporteringen utgår ifrån det rosa bladet och de egna minneslapparna. 
Sjuksköterskorna läser innantill men de talar också väldigt mycket från minnet. Artefakterna blir då 
någon form av minnesstöd som de kan falla tillbaka på om de glömmer något. Anledningen till att de 
pratar så pass mycket ur minnet kan bero på att siffror inte bara är siffror; de betyder något. Siffrorna 
får den kulturella mening som Hutchins (2005) pratar om. För sjuksköterskorna betyder siffrorna mer 
än vad randomiserade siffror skulle göra vilket kan göra det lättare för dem att minnas. En annan 
anledning kan vara att de haft patienten tidigare och ”kan” den patienten. När de ska gå vidare till 
något nytt i rapporteringen scannar de av det rosa bladet eller minneslappen för att veta vad som 
kommer här näst. Ibland används det rosa bladet också som en checklista för att se så allt har gåtts 
igenom, men också som en framtidsplan då läkarnas ordinationer står införda i bladet. Ett rosa blad 
sträcker sig över 24 timmar vilket ger en bra överblick över vad som hänt och vad som kommer att 
göras. Patienterna är oftast inte inne på IVA så länge så en överblick på24 timmar åt gången verkar 
lagom. 
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Utöver de två ”huvudartefakterna” verkar de andra komma in i slutet av överrapporteringen som en 
kontroll så inget har glömts. Cosmic används väldigt sällan, samma sak med X-ROS. Jag tycker det är 
väldigt konstigt att Cosmic, som verkar vara den databas där allt står, inte används mer än vad den gör. 
Pärmen är ytterligare en artefakt som inte används så ofta. I pärmen finns gamla rosa blad och det 
hände bara enstaka gånger att de tittade tillbaka i gamla papper under rapporteringen. Anledningen till 
att pärmen inte används i så stor utsträckning kan vara att det handlar om en intensivvårdsavdelning 
där det är nuet som är viktigt. 

De minneslappar som sjuksköterskorna har är, precis som de verkar, till för att komma ihåg saker. De 
kollar på den för att komma ihåg vad de ska rapportera. Oftast står det exakt på minneslappen, så de 
läser innantill. Andra gånger kan det vara ett minne för vad de ska ta upp med hjälp av de andra 
artefakterna, framför allt rosa bladet. De aktuella värdena och provsvaren kan stå på minneslappen, 
men det verkar som de kollar i rosa bladet ”för säkerhets skull” så inget missas. 

För all hålla koll på olika värden ”highlightas” de allra viktigaste. I X-ROS markeras värden som 
ligger utanför det normala med röd färg, medan de normala är svarta. Även i det rosa bladet 
”higlightas” olika värden med rött och blått bläck. Det röda bläcket representerar alla förändringar som 
skett. De håller även isär puls och blodtryck med rött och blått. Puls och blodtryck läggs som prickar 
in på en tidsskala som bildar något som liknar ett linjediagram vilket gör det lätt att se hur kurvan sett 
ut det senaste dygnet. Goodwin menar att vi representerar omgivningen genom kodningsscheman så 
att vi ska kunna förstå den. ”Highlight” är ett sätt att representera omgivningen på ett enkelt sätt. Ett 
annat är att dela upp saker i olika kategorier för att lättare kunna förstå. När sjuksköterskorna överför 
olika tagna värden till artefakterna blir det något annat än bara siffror. Siffrorna hamnar under 
specifika rubriker och beroende på under vilken rubrik de står får de en specifik betydelse. Den 
kunskap och erfarenhet sjuksköterskorna har gör att de vet vad som är normalt/onormalt och för dem 
blir det mer än bara siffror.  

Värden och provsvar av olika slag verkar stå på många olika ställen, men de läses oftast upp ifrån 
minneslappen. Detta kan bero på att de inte hunnit föras över till det rosa bladet eller IVA:s egen 
provsvars lapp. När de talar om olika värden kan det vara någon timme sedan dessa togs, då tittar de in 
på apparaterna som finns bredvid sängen inne hos patienten för att se vad värdet ligger på för tillfället. 

4.3. Hur talar de? 
Till att börja med kan inte jag några sjukhustermer så jag kommer inte kunna säga vad de pratar om, 
jag kommer enbart gå in på hur de pratar. 

Detta meningsutbyte skedde under min fjärde observation: 
Överrapporterande ssk ”.. kopplade jag bort vid sex..” 
Pågående ssk  ”då hade det gått|ett dygn” 
Överrapporterande ssk ”|då hade det gått ett dygn” 

Den pågående ssk ger respons till vad som sägs, men visar också på en form av förståelse. De pratade 
om en specifik behandling som endast pågår i 24 timmar och den pågående ssk vet om detta vilket 
förklarar hennes yttrande då den överrapporterande ssk säger att behandlingen avslutats klockan sex. 
Pågående ssk hade själv inte varit med klockan sex, men har en generell uppfattning om hur 
behandlingen fungerar vilket gör att hon kan förstå vad som hänt. De behöver inte ha upplevt samma 
sak för att kunna prata om behandlingen och kommentera den. 

De talar till varandra på ett yrkesmässigt språk som en utomstående inte kan förstå. Vid ett tillfälle 
berättas det om att en patient fått i sig för mycket kosttillskott (som jag förstod det), varpå de andra 
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börjar skratta. Jag som utomstående förstår inte det humoristiska, däremot gör alla inom yrkesgruppen 
det. Andra exempel på denna typ av delad förståelse uppkommer på många ställen då de diskuterar 
doseringar eller liknande. De siffror som rabblas upp är inte enbart siffror för dem. Siffrorna har en 
betydelse vilket gör att de kan tala flytande till varandra och inte enbart rabbla siffror. Det finns en 
kulturell betydelse bakom det som sägs och enligt Hutchins (2005) kan vi människor lättare hålla 
saker i minnet och resonera kring dessa om de på något sätt betyder något för oss. Detta verkar vara 
fallet i exemplen ovan. 

Goodwin (2002) säger att kroppsspråk och tal kompletterar varandra och att den ena klargör den 
andra. Under överrapporteringen har detta framkommit under upprepade gånger. När de pratar om 
patienten visar de på sig själva för att få de andra att förstå. De visar på sig själva vart patienten har 
ont, vart patienten har sår, vad patienten har gjort osv. Vid ett tillfälle pratar de om nålar och den 
överrapporterande ssk visar på sin egen arm vart nålen sitter varpå pågående ssk ifrågasätter och visar 
på sig själv vart den borde sitta. Överrapporterande förklarar att de inte kunnat sätta den där (visar på 
sig själv vart den borde sitta) utav var tvungna att flytta den och visar återigen vart nålen sitter för 
närvarande.  

Vid överrapporteringen ser det ut som att den överrapporterande ssk enbart talar till pågående ssk. Hon 
sitter med ryggen mot undersköterskorna vänd mot pågående ssk. Däremot verkar inte 
undersköterskorna rädda för att ställa frågor när det behövs. Det uppkommer undantag då och då när 
överrapporterande ssk vänder sig direkt till undersköterskorna som sitter bakom. Detta händer då den 
sjuksköterska som får rapport har haft patienten tidigare och till och med hjälper till att inflika saker 
om patienten som hänt tidigare. Då behöver den pågående ssk inte den informationen och 
överrapporterande ssk vänder sig då till undersköterskorna som inte verkar ha fått samma information 
tidigare. Det händer också vid ett annat tillfälle att undersköterskorna blir direkt tilltalade. 
Överrapporterande ssk berättar då om hur de ska hantera patientens stödstrumpor. Detta kan bero på 
att det är undersköterskornas jobb att ta hand om sådana saker, och inte sjuksköterskornas. 

Det är uppenbart vem som är talare och vilka som utgör publiken. I detta fall är det inget vanligt 
samtal som öppnar upp för den turordning som Goodwin (2002) beskriver, det är en historia som 
berättas. Det är bara i enstaka fall som turordning uppstår och det är i det fall som beskrivs ovan där 
den pågående ssk fyller i då hon redan haft patienten. I det korta ögonblicket förvandlas historien till 
ett vanligt samtal. Historien som berättas har också ett lite annorlunda upplägg än det Goodwin 
beskriver. Han säger att talaren för det mesta bjuder in publiken till att höra historien genom att säga 
till exempel ”Det hände en hemsk sak igår”. I detta fall blir starten på historien när den 
överrapporterande ssk börjar med bakgrunden. I idealfallet där historien innehåller något hemsk som 
hänt vet publiken om att historien är slut när talaren berättat vad som hänt. Så är inte fallet under en 
överrapportering. Publiken vet när rapporteringen är klar när den överrapporterande ssk gått igenom 
alla rubriker och gör ett klart avslut. Det som i vanliga fall händer efter en historia är att den 
kommenteras av publiken tillsammans med talaren, de över går från en ”telling sequence” till en 
”response sequence”. I vissa fall sker detta också efter överrapporteringens slut, dock på ett lite 
annorlunda sätt. Undersköterskorna lämnar rummet och övergår till sina sysslor och i vissa fall stannar 
båda sjuksköterskorna kvar och fortsätter prata om patienterna.  

Vissa gånger antyder de också att det finns information utan att säga vad det faktiskt är. Genom att 
slänga en blick på X-ROS samtidigt som det yttras ”Nya prover är tagna” indikeras det att det finns ny 
information i X-ROS, men den som vill får gå dit och se efter själv. Vid ett annat tillfälle pratas det om 
att patienten fått nya mediciner. Överrapporterande ssk lyfter på det rosa bladet och säger ”men det var 
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väl inget nytt”, och går vidare till nästa punkt utan att säga vilka mediciner som är nya. Även detta är 
en hint till personalen som får rapport att det finns nerskrivet och att de får kolla upp det själva. 

4.4. Hur fungerar artefakter och tal tillsammans? 
Målet med denna studie är att kunna koppla ihop de två föregående rubrikerna med varandra; 
Artefakter som hjälper till att bygga upp samtalet under överrapporteringen. 

Den förståelse som finns mellan sjuksköterskor och undersköterskor grundas framförallt på deras 
förkunskap om vården. För att förstå vad som sägs måste de också veta vad de pratar om. Om den 
överrapporterande ssk inte säger högt när hon går vidare till nästa rubrik kan det bli svårt för de andra 
att hänga med och det kan förmodligen ta en stund innan de kopplar under vilken rubrik de befinner 
sig. I och med att den överrapporterande ssk använder artefakterna för att veta vad hon ska säga och de 
som får rapport lyssnar på henne skulle man kunna säga att artefakterna hjälper till att skapa den 
förståelse som finns mellan personalen. 

Artefakterna hjälper också till att avsluta rapporteringen. I slutskedet av en rapport kollar 
sjuksköterskan som ger rapport om det är något hon har glömt. Detta gör hon genom att använda det 
rosa bladet som en form av checklista. Att hon använder just rosa bladet kan bero på att alla rubriker 
finns där och utöver dessa finns ytterligare information om till exempel framtida behandlingar. En 
annan anledning till att just rosa bladet används som en checklista kan vara att det finns så mycket 
olika sorters information där (information angående många olika rubriker, medicin samt en 
framtidsplan för patienten) vilket gör det lätt att missa något och hon letar därför igenom bladet för att 
se så allt verkligen är sagt. De gånger det rosa bladet inte används som en sista koll används den egna 
minneslappen. I och med att den lappen bygger på en tidigare rapport plus det som hänt under dagen 
finns rubriker och information där vilket också kan fungera som en checklista för att inte missa något. 
När de försäkrat sig om att de fått med allt avslutar de rapporteringen. 

Generellt tror jag att talet uppkommer genom de artefakter som används i samband med den kunskap 
sjuksköterskorna besitter. Om vi tänker tillbaka på det Hutchins säger om två strukturer som 
tillsammans bildar en tredje struktur stämmer detta ganska väl överens med vad som sker på en 
överrapportering (Fig. 6). De artefakter som används bildar vår första struktur. Denna struktur är 
materiell och fungerar som ett ankare för att skänka stabilitet till överrapporteringen. Vår andra 
struktur är kunskapen och den är mental. Utan tillräckligt med kunskap går det inte att förstå 
artefakterna i den utsträckning som krävs, och utan artefakter går det inte att hålla koll på allt som 
krävs då miljön är för komplex. Hutchins säger att vi kan hantera mer komplexa mentala strukturer vid 
användning av materiella.  
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(Fig. 6) Överrapporteringen som en conceptual blend. 

5. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring metodval samt de resultat jag fått fram. 

5.1. Metoddiskussion 
Fem observationer har vid olika tillfällen utförts. Anledningen till att det blev just fem är att det går 
ganska snabbt att komma in i processen vilket gör att materialet lätt bli mättat; det går inte att få ut 
något mer. Under observation fyra och fem hängde jag med i större utsträckning än under de tidigare 
observationerna vilket gjorde att jag kunde föra protokoll på ett lättare sätt. Under mina observationer 
använde jag ett observationsprotokoll (Bilaga 1). Detta protokoll arbetade jag fram efter ett förbesök 
på IVA då jag var med under en överrapportering. Syftet med protokollet var att ha ett 
anteckningsstöd då det är väldigt svårt att anteckna precis allt som händer, jag ville bara ha med det 
som var relevant för mig. De olika rubrikerna samt listan med artefakter var till stor hjälp då många 
saker hände samtidigt, speciellt i början. Den korta analys som gjordes efter varje observation var till 
för att inte glömma bort något inför skrivandet av den stora analysen. Jag ville också skapa mig en bild 
över vad som hänt och på så vis kunna bestämma om det var något specifik jag borde titta efter under 
kommande observationer. Det var även under dessa analyser jag fick lite idéer till möjliga 
intervjufrågor. 

Jag var väldigt blank när jag observerade. Jag hade alltså inte läst på om överrapporteringar och jag 
hade aldrig vart närvarande vid överrapporteringar av detta slag tidigare om jag räknar bort det 
förbesök jag gjort. Jag tror detta var en fördel för min studie. På så sätt kunde jag se vad som faktiskt 
händer utan att hänga upp mig på vad som brukar hända. Jag kunde upptäcka vissa mönster som en 
insatt person kanske hade missat. 

Att jag var med en stund innan och efter varje överrapportering ser jag som något positivt. Jag fick en 
chans att presentera mig själv så alla visste vem jag var, på så sätt var jag inte en helt främmande 
person som satt med under rapporteringarna. Även om jag var okänd kunde de förhoppningsvis 
koncentrera sig på att ge rapport utan att fundera på vem jag var och vad jag gjorde där. En annan 
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anledning till att vara där tidigare, och även en stund efter, var att rapporteringen börjar redan i 
korridoren och den pågår också ibland även efter det att den officiellt är slut. 

Vid två tillfällen hade jag chansen att få prata lite med den sjuksköterska som gav rapport. Dessa 
intervjuer blev situerade. Anledningen till detta är att det i förväg är svårt att komma på frågor då jag 
inte vet vad som kommer hända. Jag hade några klara frågor som jag tagit fram från de små analyserna 
jag gjort, men det fanns inte alltid tillfälle att ställa dessa. Det var inte heller bestämt i förväg att jag 
skulle göra någon intervju så jag fick ta de tillfällen som gavs. Det kan ses som en nackdel att jag bara 
fick två intervjuer samt att dessa inte var speciellt förberedda. Det mest optimala hade varit att få en 
semistrukturerad intervju efter varje överrapportering, dock tror jag inte det är realistiskt på en 
intensivvårdsavdelning då sjuksköterskorna förmodligen inte kan gå iväg en längre stund. Det hade 
kanske varit möjligt på en annan typ av avdelning. I fortsatta studier inom detta område tror jag det är 
viktigt att få med den typen av mer strukturerade intervjuer. Fokus i dessa måste ligga på att ta reda på 
vad en optimal överrapportering innehåller. Självklart kommer personalen ha olika åsikt kring detta 
och då tror jag avdelningschefen, Katarina; spelar en stor roll då slutordet förmodligen faller på henne. 
Det viktiga är att få med personalens åsikter; om det ska ske en förändring tror jag det är viktigt att 
personalen är med och bestämmer till en viss grad så de är beredda på en möjlig förändring. 

Vid utförande av en kvalitativ studie är det viktigt med triangulering vilket inte har varit möjligt i mitt 
fall. Av olika anledningar har tiden inte räckt till för ytterligare en datainsamlingsmetod. Tiden var 
också en anledning till att det inte blev fler intervjuer. Hade fler intervjuer utförts hade en grundligare 
analys av artefakterna förmodligen kunnat utföras vilket i sin tur kunnat ge en större förståelse för de 
artefakter som används och varför de används som de gör. 

5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Artefakterna 
Av de problem som finns är förmodligen tidsåtgången och informationsnivån de mest påtagliga. Jag 
tycker det är ganska otroligt att det kan skilja 35 minuter mellan den kortaste och längsta 
överrapporteringen. Även om det finns många saker som kan påverka längden på rapporten som 
sjuksköterskorna inte kan råda över (de blir avbrutna av telefon, läkare och ibland till och med 
anhöriga, samt antalet patienter) är 35 minuter väldigt lång tid. Det mest intressanta i detta fall är att 
denna stora tidsskillnad skedde under samma dag vid de överrapporteringar jag närvarade vid. Under 
samma dag var jag i samma modul för att upptäcka eventuella skillnader. Sjuksköterskan som fick 
rapport mitt på dagen gav rapport senare på kvällen. När hon tog emot rapporten mitt på dagen tog det 
ca 50 minuter, men när hon senare på kvällen istället gav rapport tog det endast 15 minuter. Detta är 
verkligen bevis på att olika sjuksköterskor rapporterar olika mycket information. Hade sjuksköterskan 
som rapporterat på kvällen haft samma informationsnivå borde det ha tagit ungefär lika lång tid. Jag 
måste tillägga att jag inte kan alla termer och vet inte vad de pratar om så det kan hända att den korta 
rapporten innehöll samma information som den långa, det beror bara på hur snabbt de olika personerna 
pratar. Jag tvivlar dock på detta. Enligt Katarina Solnevik, avdelningschef på IVA, är det ett problem 
att rapporterna ibland blir för utförliga och på så vis tar för lång tid. En gräns borde sättas upp för hur 
utförlig en rapport bör vara och olika kriterier bör tas fram för vad en rapport ska innehålla. Sådana 
kriterier finns inte i dagens läge. Utifrån denna studie är det svårt att säga något om en sådan gräns 
eller sådana kriterier då den inte tittar på vad varje sjuksköterska går igenom och hur noggrant. För att 
kunna effektivisera överrapporteringen krävs ytterligare undersökningar där man lyssnar på vad som 
sägs och hur lång tid de olika delarna tar. På så vis skulle det kunna gå att se vilken eller vilka delar 
det är som tar tid och utgå ifrån det. När den typen av information finns krävs det att den gås igenom 
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för att se vilka delar i rapporteringen som behandlas för djupt och för noggrant för att sedan ge förslag 
på hur den ska kunna effektiviseras. 

Det har i tidigare studier upptäckts att saker missas vid överrapporteringar av olika anledningar. På 
IVA blir informationen ibland överflödig. Det gäller att hitta en balans mellan dessa där alla är nöjda. 
Jag tror att den överrapporteringskultur som råder just nu kan skapa slitningar mellan personalen. En 
sjuksköterska som endast vill ha den mest nödvändiga informationen vill förmodligen inte sitta och 
lyssna på en rapport i 50 minuter som tar upp onödigt med information. Detta kan förmodligen göra så 
att vissa personer inte vill jobba med andra. Detta är inget jag har undersökt i denna studie och detta är 
enbart spekulationer, men det skulle vara intressant att utföra en studie med grundliga intervjuer av 
personalen för att se vad de tycker om överrapporteringarna idag. Jag tror även det är viktigt att få med 
personalen på de förändringar som sker vid eventuella effektiviseringsförbättringar som jag nämnde 
kort ovan. För att överrapporteringarna ska fungera i framtiden krävs förmodligen att personalen är 
nöjd och inte motarbetar ett nytt system. 

Det säger sig självt att sju olika artefakter att hålla koll på skapar oreda. Vad jag har sett är det en 
oreda som går att hantera, överrapporteringen blir gjord. Däremot får sjuksköterskorna ingen bra 
överblick och rapporten blir väldigt ostrukturerad. Om det är så som det verkar, att olika artefakter 
används olika beroende på vart i rapporten de befinner sig måste det finnas ett smidigare sätt att ta sig 
från artefakt till artefakt. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att artefakter måste bytas ut eller slås 
samman för att göra det smidigare, jag tror att arbetsytan är väldigt viktig. Just nu har de en liten yta 
mellan två datorer där det är tänkt att alla papper ska få plats. Även detta är något som kräver vidare 
studier. För att kunna göra det mer effektivt att gå från artefakt till artefakt krävs det att vidare studier 
undersöker hur det går från artefakt till artefakt i dagsläget och kartlägger hur sjuksköterskorna gör för 
att sedan komma med idéer på förbättringar i den spatiala organisationen. Jag tror även det krävs en 
mer utförlig analys av varje artefakt samtidigt som man studerar i vilka olika delar i 
överrapporteringen de olika artefakterna används. Om man på ett bra sätt skulle kunna kombinera det 
med en undersökning om hur lång tid de olika delarna tar (som jag nämner ovan) tror jag man skulle 
komma en bra bit på vägen till en mer effektiv rapportering. 

Mycket information verkar finnas på flera av artefakterna i fråga vilket också skapar oreda. Hur vet de 
vad som redan är sagt om informationen finns på olika ställen? Den lösning som sjuksköterskorna 
verkar ha är att läsa från sin egen minneslapp. En stor del av rapporten utgår ifrån just den lappen. 
Borde det inte vara så att de andra artefakterna som är specifikt framtagna för olika sorters 
journalföring borde komma före en egen minneslapp? På minneslappen står antecknat det som 
antecknats vid förra rapporten samt lite olika saker som hänt under arbetspasset. Lappen blir på något 
sätt en sammanfattning av allt. Allt viktigt står på den lappen så de andra artefakterna verkar hamna i 
skuggan av denna lapp och används enbart när kompletterande information är nödvändig. 
Anledningen till att det är just den egna minneslappen som hamnar i fokus kan diskuteras. Det kan 
vara lättare att komma ihåg saker man själv har skrivit ner och det kan vara lättare att känna igen det 
man själv har skrivit. Det skulle förmodligen vara svårare att kunna läsa någon annans minneslapp då 
det finns olika anteckningstekniker och vi alla tänker olika. Från en utomståendes perspektiv tycker 
jag det borde vara tvärt om, minneslappen borde vara den kompletterande artefakten. Detta på grund 
av att jag som utomstående litar mer på ett ”riktigt” journalsystem, minneslapparna känns på något sätt 
inte lika säkra. Det verkar som sjuksköterskorna litar på dessa lappar och varför de använder dem i så 
stor utsträckning är ytterligare en sak för vidare studier. Vad är det som gör dessa lappar till en så 
central del i överrapporteringen? Är de andra artefakterna inte lika smidiga? Är minneslappen det 
ankare som Hutchins (2005) partar om? Även detta är en anledning till en mer grundlig undersökning 
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och analys av artefakterna. Den analys som jag ger här är förmodligen inte tillräcklig för att svara på 
dessa frågor. 

5.2.2. Tal och kroppsspråk 
Generellt så använder de sig av ett väldigt yrkesspecifikt språk som gör att jag som utomstående oftast 
inte förstår vad de pratar om. För mig flyter alla siffror ihop och blir oförståliga. För personalen 
däremot är alla siffror som rabblas upp klara och tydliga. Den överrapporterande sjuksköterskan vet att 
den pågående sjuksköterskan vet vilket gör att rapporteringen kan flyta på mer eller mindre utan 
avbrott. Det verkar däremot som om den överrapporterande sjuksköterskan nästan enbart talar till den 
pågående och väldigt sällan till de undersköterskor som sitter med vid rapporten. En enkel förklaring 
kan vara strukturen på rummet där de sitter och hur de sitter. Det kan vara svårt att ha kolla på sju 
olika artefakter samtidigt som hon pratar med alla. Den pågående sjuksköterskan sitter helt enkelt bäst 
till. Jag kan däremot inte sluta fundera på hur det skulle sett ut om en undersköterska satte sig på ”fel 
plats”. Hur skulle hon som ger rapport bete sig då? Även här hade det varit intressant med fortsatta 
studier angående den spatiala organisationen. Kanske hade alla kunnat delta på ett annat sätt om det 
funnits ett bord i mitten där alla fått plats runt och den överrapporterande ssk kunde peka och visa 
samtidigt som hon pratar.  

Hutchins användning av teorierna om ”conceptual blends” är väldigt intressanta och kopplingen till 
sjukhusmiljön är inte så långt bort. Detta kan till stor del förklara hur artefakterna hjälper till att bygga 
upp samtalet i överrapporteringen. Att slå ihop eller blanda två saker för att få fram något annat låter 
vettigt och jag tror att det är det som pågår under rapport. Artefakterna tillsammans med kunskapen 
gör att överrapporteringen blir mjölig, artefakterna som ankare gör att mer komplex information kan 
behandlas, vilket i sin tur leder till att vård av den här graden kan utföras. 

5.3 Framtida forskning 
För att i slutändan kunna effektivisera överrapporteringen bör fortsatta studier utföras. Det behövs en 
mer utförlig analys om vad som faktiskt händer under de olika rubrikerna vid rapporteringen. Jag tror 
att en sådan analys kan visa vart det uppstår problem och visa vilka delar det är som tar tid. Här 
behövs också mer utförliga intervjuer av personalen för att ta reda på hur de vill ha sin 
överrapportering. Det krävs också att man tar reda på vilka artefakter som används vid de olika 
rubrikerna, som en slags kartläggning. Efter en sådan kartläggning kan man nog få en bra uppfattning 
om de olika artefakterna samt hur och när de används. Sådana studier kräver observationer samt 
intervjuer. Jag tror även det är en bra idé med fokusgrupper så personalen får diskutera, kanske kan 
man få fram värdefull information från en diskussion som inte hade kommit fram vid enbart enskilda 
intervjuer. 

Det hade också varit intressant att göra en mer utförlig undersökning av den spatiala organisationen på 
rummet: Vad händer om de har ett arbetsbord i mitten där alla sitter runt omkring så att ingen blir 
utanför som undersköterskorna ser ut att vara idag? Kan rapporteringen bli smidigare om alla kan se 
den artefakt som för tillfället används? 

5.4. Tips till designers 
När arbetet fortsätter för framtagning av ett digitalt arbetsbord är det viktigt att tänka på att få med 
personalens åsikter om hur en rapportering borde gå till. Jag tror också det är viktigt att ha klart för sig 
vad en ”optimal” överrapportering är och hur den ska gå till. Detta är förstås något som kräver vidare 
studier. Utifrån denna studie kan jag endast ge ett fåtal tips och riktlinjer för vad som bör finnas med i 
detta arbetsbord. 
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Det borde finnas någon form av avgränsning. En gräns för hur djupt in de kan gå i de olika rubrikerna. 
Detta kan självklart variera beroende på rubrik, vart gränsen går i dagsläget är något som den här 
studien inte kan svara på. Jag har också upptäckt en del mönster i hur artefakterna används. Ett av 
dessa mönster är att det rosa bladet tillsammans med den egna minneslappen fungerar som en slags 
checklistor. Det är en funktion som jag tror är viktig och måste finnas. Förslagsvis ska man kunna 
checka av olika rubriker allt eftersom man går igenom dem. Jag tror också det är viktigt att 
övergången mellan de olika rubrikerna blir så smidig som möjligt och för att undvika den röra som sju 
olika artefakter ger borde valmöjligheterna bli så få som möjligt. Det bör inte gå att läsa en sorts 
information på tre olika ställen. 

Sjuksköterskorna läser ofta innantill från de olika artefakterna. Ett förslag är då att det ska gå att göra 
bilden större för att göra det lätt att läsa. Det bör alltså finnas någon form av ”zoom” som gör det 
möjligt att reglera skärmen. Det ska också gå att flytta bilden upp/ner och åt sidorna. 

I vissa av artefakterna ”highlightas” olika värden i olika färger. Detta är också en viktig funktion. 
Antingen ska sjuksköterskorna själva kunna välja färg när de för in olika värden (puls, blodtryck 
m.m.), eller så bör systemet i arbetsbordet veta vad som anses normalt för olika sorters värden och om 
något matas in utanför dess normalvärden ska systemet själv markera detta med en annan färg. 

6. Slutsats 
Det finns många problemområden inom sjukvården, inte minst vid överrapporteringar. Problemen gör 
att rapporteringarna tar tid och är för detaljerade. Det finns inte heller någon stuktur i rapporterna, alla 
rapporterar olika. För att kunna förbättra arbetsmiljön under överrapporteringarna borde fler studier 
göras som i större utsträckning uppmärksammar vart problemen finns för att sedan kunna göra 
nödvändiga förbättringar. 

Den här studien har kunnat visa att artefakterna hjälper till att bygga upp talet i överrapporteringen på 
så sätt att den sjuksköterska som överrapporterar vet vad hon ska säga. Det är artefakterna tillsammans 
med sjuksköterskornas ämneskunskap som gör detta möjligt. Även om de talar ur minnet har de först 
kollat i någon artefakt för att kunna veta vad som ska sägas här näst. Det rosa bladet fungerar ibland 
som en checklista då nästan alla rubriker står i den. Samtalet som byggs upp kring alla artefakter är 
väldigt yrkesspecificerat och svårt för någon utomstående att förstå. 

Artefakterna används till många olika saker: minnesstöd, höguppläsning, checklista och vårdplan. Om 
den överrapporteringskultur som finns nu ska effektiviseras och struktureras upp tror jag det är viktigt 
att alla dessa användningsområden finns kvar då jag tror det kan finnas någon form av trygghet i dessa 
funktioner. Det spelar ingen roll hur effektiv överrapporteringen blir, jag tror de fortfarande vill ha 
möjligheten att kunna läsa högt och stämma av för att se att de inte glömt något. 
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8. Bilagor 
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8.2. Bilaga 2 
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