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Denna studie har som syfte att undersöka hur den spatiala organisationen av artefakter 
påverkar överrapportering mellan sjukvårdspersonal på en intensivvårdsavdelning. Syftet är 
att kunna förstå överrapporteringsprocessen mellan sjuksköterskor och de artefakter de har till 
sitt förfogande och att ge förslag på strukturförbättringar så att dessa överrapporteringar kan 
effektiviseras både tid- och energimässigt. Det leder till studiens andra syfte, nämligen att ge 
förslag på hur en gemensam arbetsyta vid överrapporteringar, ett så kallat worktable, skulle 
kunna arbetas fram. Resultatet av denna studie visar att det inte finns en given struktur för hur 
överrapporteringar ska genomföras och därför finns det inte heller en bestämd ordning över 
artefakters spatiala organisation. I slutet av denna rapport ges det förslag på vilka funktioner 
ett framtida gemensamt arbetsbord borde innefatta. 
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1. Introduktion 
Introduktionen ger en beskrivning av syftet med studien och vilken frågeställning som varit i studiens 
fokus men den börjar med två frågor till personalansvarig sjuksköterska på IVA. 

1. Hur upplever ni (sjukvårdspersonalen på er avdelning i allmänhet) överrapporteringar? 

”- Ineffektiva, tar lång tid. Rapporteringarna är mycket personbundna, tar olika lång tid, olika 
                              mycket information, oftast för utförliga.” 

2. Hur upplever ni de artefakter ni har till stöd för överrapporteringarna? 

”- Ger ingen bra överblick, tar tid att söka informationen på olika ställen. Har inte alltid tillgång till 
                                  dator, Cosmic, X-Ros, Kundrad etc.” 

(Frågor som Katarina Solnevik, personalansvarig samt sjuksköterska på IVA svarade på) 

1.2 Syfte 
Från en IVA-avdelning på ett svensk sjukhus, innefattande 611 bäddar, har det kommit fram 
önskemål om förbättring av överrapporteringar mellan sjukvårdspersonal. En 
överrapportering mellan sjukvårdspersonal betyder att information om patienten ges från ett 
avgående arbetslag till ett arbetslag som ska börjar arbeta. Informationen som ges under en 
överrapportering kan handla om bland annat diagnoser, relevanta laborationsresultat och 
aktuell vård. Som det ser ut idag kan överrapporteringarna ta lång tid, upp till 45 minuter och 
den optimala kontinuerligheten gällande hur en överrapportering går till finns inte enligt 
personalen själva. Med kontinuerlighet menas här att en överrapportering bör genomföras på 
liknande sätt vid varje tillfälle. Personalen på IVA vill få en mer rutinmässig och tidseffektiv 
överrapportering utan att för den delen förlora kvalité i det som rapporteras. Om inte 
personalen på IVA har en struktur att följa under en överrapportering så riskerar 
överrapporteringar att bli ineffektiva tidsmässigt. Dessutom kan avsaknaden av en struktur 
även leda till ökad risk för att personal glömmer bort att rapportera viktig patientinformation. 
Om något sådan skulle hända på en intensivvårdsavdelning skulle det kunna orsaka svåra 
konsekvenser för patientens säkerhet och hälsa. 

Väldigt lite forskning har gjorts på just hur den spatiala organisationen av artefakter påverkar 
en överrapportering på en IVA-avdelning och ett stöd för denna överrapportering önskas. Den 
här studien är en förundersökning och huvudsyftet med denna studie är att förstå processen 
under överrapportering mellan vårdpersonal. 

1.3 Frågeställning 
Den patientinformation som en sjuksköterska måste överrapportera till sina kollegor finns 
bland flera olika artefakter. Denna studie undersöker hur dessa artefakter placeras under en 
överrapportering och om den spatiala organisationen av dessa artefakter påverkar 
överrapporteringar. 
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2. Bakgrund 
Följande del av rapporten ger en teoribakgrund till studiens undersökning. I den första 
kommer det en kortare beskrivning om människan och vårt minne. Efter den beskrivningen 
förklaras begreppet artefakter och vad som menas med ”spatial organisation”. Till sist 
redovisas resultatet av några tidigare studier samt praktisk information om den IVA-avdelning 
som observationerna i denna studie har utförts på. 

2.1 Hur fungerar vi människor 
Vi människor är beroende av perceptuell information. När vi ska samarbeta så tar vi 
användning av kroppen, språket, gester och ögonkontakt. Vi är bra på att kommunicera med 
varandra när vi befinner oss i mindre grupper och vi räknas som sociala varelser. Vi kan tänka 
empiriskt och använda våra perceptuella system på ett bra sätt förutsatt att en representation 
av något har en relation mellan det spatiala och det perceptuella (Norman, 1993). 

Kirsh (1995) menar att för att vi människor ska kunna förbättra våra prestationer så 
omstrukturerar vi området runt omkring oss. Till exempel så skulle artefakterna som används 
på IVA kunna struktureras för att förbättra en överrapportering. Hur vi bearbetar det område 
som vi har omkring oss är en del i hur vi beter oss, hur vi planerar och hur vi tänker. Studien 
kommer att undersöka om det på IVA finns en plan för hur artefakter placeras och hur den 
strukturen eventuellt påverkar överrapporteringar. 

2.2 Minne 
Arbetsminnet är en del av långtidsminnet och människor kan bara hålla 5-9 saker samtidigt 
under bearbetning i arbetsminnet. Men om information uppfyller krav som till exempel att 
vara strukturerad eller vara uppdelad i ett mönster och samtidigt vara meningsfull för 
människan så kan vår hjärna lagra en större mängd av den informationen (Norman, 1993). En 
av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man ska bygga upp ett användbarhetsvänligt 
system är arbetsminnets begränsningar (Wærn, 1990). Om vi får för många valalternativ när 
vi ska genomföra en uppgift är det stor risk att det gör oss förvirrade men om människan 
istället leds genom en process med successiva val så kan belastning av minnet reduceras. Om 
vi samtidigt utnyttjar området runt omkring oss på ett bra sätt så kan det reducera vår 
minnesbelastning och vi kan då hantera flera saker samtidigt och även höja tillförlitligheten på 
det vi gör (Kirsh, ibid). 

Vår fokus kring minne har förändrats. Förr var det mänskliga minnet organiserat kring 
erfarenhet och mening vilket betyder att historien bakom orden var mer viktiga än själva 
ordens betydelse i sig. Men i takt med teknikens utveckling har minnet för ordprecision blivit 
mer viktigt, det vill säga att betydelsen av varje enskilt ord har stor betydelse för resultatet av 
en berättelse. Det är här stödet för vårt minne i form av artefakter kommer in. Då våra nutida 
minneskrav inte går parallellt med vårt naturliga biologiska minnessystem måste vi helt enkelt 
använda oss av artefakter (Norman, 1993). 

2.3 Artefakter 
En artefakt är ett verktyg skapat av människan för att underlätta i olika situationer. För att 
kunna komma ihåg flera saker tar vi hjälp av artefakter. På IVA använder vårdpersonalen 
artefakter för att kunna utläsa, dokumentera och bevara information om patienter. Det finns 
olika slags artefakter och en av dem kallas ytartefakt. De betyder att man ser allt av artefakten 
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och att ingenting är osynligt för användaren (Norman, 1993). Några exempel på ytartefakter 
är en patientjournal i pappersform, en pärm eller ett papper innehållande provsvar. Studiens 
fokus ligger på IVAs ytartefakter eftersom de är flyttbara och kan fysiskt organiseras efter en 
ordning. De fasta artefakterna, som visar en ytlig representation men som innefattar processer 
som är osynlig för användaren används inte i lika hög grad som ytartefakterna under 
överrapporteringar på IVA. 

2.4 Spatial organisation 
Vi människor kan med hjälp av artefakter strukturer upp en representation av en händelse och 
på så sätt bidra till en delad förståelse mellan flera människor av samma information. 
Artefakter är verktyg som representerar verkliga ting. För att en representation ska fungera 
bra så ska den få människan att fånga upp information som är relevant och samtidigt göra så 
att information som är oväsentlig inte uppmärksammas (Norman, ibid). 

Organisation kan innebära att olika information som är relaterad till varandra ska lagras intill 
varandra. Exempelvis så kan en bok delas upp i kapitel för att underlätta organisationen av 
bokens innehåll och på så sätt strukturera information som är relaterad till varandra. 
Strukturen hjälper till att hålla reda på saker. Om man vill hålla reda på flera saker samtidigt 
kan man behöva ta hjälp av gem eller sina egna fingrar. En bra spatial organisation delar upp 
information i olika delar, så som bokens olika kapitel, och den ger en lösning på 
informationsöverflödet (Norman, 1993). Frågeställningen i denna studie är just hur den 
spatiala organisationen av de artefakter som sjukvårdspersonalen på IVA använder sig av 
påverkar överrapporteringar mellan sjukvårdspersonal. 

För att spatial organisation ska vara bra måste den enligt Norman uppfylla vissa krav: 

1. Det måste finnas en naturlig orsak till att saker är placerade på sin plats. 

2. Man ska kunna hitta saker efter ett minimalt antal sökningar, därför måste det finnas 
en bra kännedom om vart saker är placerade. 

3. För att man lätt ska hitta det man söker bör det på en begränsad yta endast finnas få 
saker. Om det finns många saker inom samma område finns det en risk att man inte 
hittar det man söker fast man letar på rätt ställe. 

4. Arbetet som krävs för att genomföra processen att söka efter något specifikt och att 
sedan undersöka om det man har funnit motsvara det man sökt och om så inte är fallet, 
söka vidare, bör inte vara krävande. 

Kirsh (1995) berättar att en strukturerad omgivning reducerar kraven på minne och tid. Alltså 
skulle en bra struktur av artefakterna på IVA kunna effektivisera överrapporteringen. 
Strukturen blir ännu bättre om man reducerar möjligheten till olika valmöjligheter. Kirsh tar 
också upp många olika exempel på hur man kan organisera sin omgivning: 

1. Om vi radar upp saker eller artefakter på separata rader bidrar det till en lättare 
   överblick. 

2. Om vi samlar ihop flera små saker och lägga dem i högar så underlättar man en 
   sökning efter dessa saker. Detta kallas chunking. 
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3. Blockering är ett sätt att reducera graden av frihet i en uppgift för användaren. När en 
artefakt blockas betyder det att något ska signalera ”stopp/gör inte detta/använd inte 
detta”, och alltså visa att artefakten inte bör användas i den sekvensen av handlingar. 
Ju mindre frihet en användare har, ju snabbare blir det för personen att genomföra en 
uppgift. 

4. Ett annat sätt för att bygga ett bra strukturflöde är att lägga saker efter den ordning de 
   ska användas. Om man placerar den artefakt som ska användas härnäst på en central 
   plats så bidrar det till en minnesavlastning för användaren (Kirsh ibid). Till exempel så 
   skulle artefakterna som används på IVA kunna läggas i den ordningen 
   patientinformation bör rapporteras. 

Vad Kirsh (1995) kom fram till var att det som är kopplat till prestation är våra inre 
beräkningar som förenklar kategoriseringar av saker samt den visuella bilden och att vi litar 
på att tekniken reducerar belastningar så att vi får det enklare att ha kontroll över en aktivitet. 

2.6 Tidigare genomförda studier 
När arbetspass skiftar på ett sjukhus finns det riskfaktorer i överrapporteringarna. Sharit, 
McCane, Thevenin, & Barach, (2008) undersökte om faktorerna kan leda till en försämrad 
kommunikation som i sin tur kan orsaka sämre patientvård. I artikeln tas det upp som exempel 
när information inte var uppdaterad till överrapporteringstillfällen. Ur artikeln framkommer 
det att sjukvårdspersonal anser att distraktion är något som bör undvikas under 
överrapporteringen och en person ur personalen menade också att personligheten på den som 
rapporterade avgjorde mycket hur en överrapportering skulle bli. De ansåg att det läggs 
fokusering på siffror istället för att arbeta med patienten, att till exempel känna och titta på 
patienten. En sjuksköterska menade på att överrapporteringarna gick rätt så snabbt och att 
teknologi inte skulle göra den snabbare. Det var oftast på grund av den avgående 
sjuksköterskans försummelse som det blev bristfällig kommunikation. Detta skulle kunna 
undvikas med hjälp av en strukturerad manual. 

Två citat från artikeln: 
- ”Glömde berätta om ett provsvar för att vi ofta tror på vårt minne”. 
- ”Alla är inte bra kommunikatörer, någon som är ny ger troligen en helt ostrukturerad rapport 
full med oviktigt information.” 

Enligt artikeln så påverkas effektiviteten av personligheten. Personalen ville ha verktyg för att 
göra information tillgängligt fortare och några rekommendationer som studien kom fram till 
för att minska risker vid överrapportering var bland andra Man bör lära sig att berätta en 
”bättre historia”, minimera avbrott under överrapporteringarna samt främja en effektiv 
användning av datorisering under överrapporteringar både för att hjälpa och som stödja 
dokumentation. 

Bång & Timpka (2003) försökte förstå de fysiska artefakternas roll i att stödja kognitivt och i 
samarbete inom sjukvårdsmiljöer. Genom att placera dokumentation om patienter på ett visst 
sätt på ett bord bidrog det till en delad representation för sjukvårdspersonalen. När personal 
använder artefakter för att skapa kognitiva verktyg så bidrar det till en gemensam 
uppmärksamhet och reducerad minnesbelastning sjukvårdspersonalen. Att göra en struktur 
efter ett bord underlättar informationssökningen visuellt. 

7 



Miller, Miller, Hutchison, Weinger, & Buerhaus (2008) berättar att kommunikationshändelser 
på en intensivvårdsavdelning är ofta en del av pågående informationsflöden och dialoger till 
skillnad från enskilda händelser. Artikeln rekommenderar att effektiviteten i 
kommunikationen mellan vårdgivare bör förbättras. Det behövs stöd för effektiv 
kommunikation. 

2.7 Information om intensivvårdsavdelning 
Sjuksköterskor är ofta detaljerade och ordrika i kommunikationshändelser och en bidragande 
faktor till missöden som drabbar patienter är ineffektiv muntlig och skriftlig kommunikation 
mellan vårdpersonal. Men för att få en effektiv kommunikation måste den vara korrekt, 
komplett och avgränsad om båda parterna i en överrapportering ska kunna få samma 
förståelse. Att information överförs helt korrekt är en faktor för god vård (Wallin, Carl-Johan 
& Thor, Johan, 2008). 

2.7.1 VIPS-modellen 
Vårdpersonal, tillhörande den IVA-avdelning som behandlas i denna studie, använder sig av 
en modell under överrapporteringar som heter VIPS-modellen. V betyder välbefinnande, I står 
för integritet, P för prevention och S för säkerhet. Modellen innehåller ett visst antal sökord 
och alla dessa sökord ska bearbetas under en överrapportering (http://www.ne.se/vips- 
modellen). Ett av dessa ord kan till exempel vara nutrition och då ska den avgående 
sjuksköterskan ge rapport om patientens näringsbehov. Ett annat ord som finns bland 
sökorden är cirkulation, under det ordet ges rapport om bland annat puls och blodtryck. 

”Vi ska rapportera efter något som heter VIPS-modellen. De är vissa sökord som man ska ta 
upp. Cirkulatoriskt och respiratoriskt är de två sökord som måste komma bland de första för 
det är det som vi arbetar med mest” – Sjuksköterska på IVA. 

2.7.2 Artefakter som används på IVA 
Det fanns olika sorters artefakter på IVA. Här nedan följer en beskrivning av dem. De är 
indelade i ytartefakter samt fasta artefakter. Hädanefter kommer ytartefakter kallas för 
pappersartefakter. 

2.7.2.1 Pappersartefakter: 
    1. Egna anteckningslappar, personbunden information om patienten. 

2. RosaBladet, övervakningsparametrar det senaste dygnet, aktuella inställningar av olika 
apparater, t.ex. respirator, dialys, aktuella läkemedel/infusioner. Aktuella aktiviteter 
som planeras. Detta var utvikningsbart (Bilaga 1). 

3. IVAs egna laborationssvar, aktuella blodgassvar – (denna lapp ska tas bort inom kort 
och ska överföras till X-Ros). 

4. Pärm, där personal tittar på utskrivna röntgensvar som finns i Kundrad. 

2.7.2.2 Fasta artefakter: 
    1. Cosmic, journalanteckningar, remissvar, ordinationslista från vårdavdelning. (system i 

en dator som lästes från en datorskärm). 

2. X-Ros, provsvar från klin.kem, mikrobiologen. (system i en dator som lästes från en 
datorskärm). 
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3. Apparater vid patienten, övervakningsmonitor: ser patientens aktuella hjärtrytm, 
saturation och blodtryck. 

4. Övervakningsskåp, står inne i modulen och visar värden från apparater patienten är 
kopplade till. 

3. Metod 
Metoden i denna studie har haft en kvalitativ ansats och en etnografisk metod med fem 
observationer och två situerade intervjuer. (Emerson, 1995). Willig (2001) är huvudreferens 
till metoddelen i denna studie. 

3.1 Datainsamling 
Observationer utfördes på en IVA-avdelning tillhörande ett svenskt sjukhus med 611 bäddar. 
Innan observationerna genomfördes gjordes ett förbesök på den tänka avdelningen för att gå 
igenom regler med en personalansvarig. Dessa regler berörde bland annat tystnadsplikt, 
hygien och tillåtelse om fotografering eller inte. Ett annat syfte med förbesöket var att det 
skulle kunna ge idéer till ett observationsprotokoll som senare skulle användas under 
observationerna på avdelningen (Silverman, 2006). 

3.2 Observationsprotokoll 
Det finns vissa svårigheter med att skriva anteckningar i fält och det finns inget korrekt sätt att 
skriva ner det man observerar. Men ett måste för att få förståelse för andras aktiviteter är att 
beskriva det man observerar i detalj. Det går aldrig att bestämma en absolut standard för vad 
som anses vara detaljbeskrivet nog men hur detaljrikt man ska observera något beror på vad 
som är av intresse och det beror i sin tur på vad personen som utför studien bestämmer 
(Emerson, 1995). För att underlätta detta under observationerna användes ett protokoll. 
Silverman (2006) ger förslag på olika metoder av kvalitativ forskning och en av de nämnda är 
strukturerade observationer, alltså observationer dokumenterade på ett förutbestämt protokoll. 
Fördelen med ett sådant protokoll är att reliabiliteten av observationerna kan bli högre. 

3.3 Delarna i protokollet 
Istället för att skriva ner allt som sågs och hördes under överrapporteringarna så delades 
protokollet upp i kolumner innefattande alla tänkbara intressanta händelser som kunde inträffa 
under 5 minuter (Bilaga 2). Då observationerna behövde full uppmärksamhet för att kunna 
fånga så detaljrik information som möjligt så skiftade observatören ibland mellan att anteckna 
och bara observera. 

Nedan kommer en beskrivning av protokollets olika delar: 

1. Kolumn tid: En viktig kolumn för studien i protokollet var tid. Bland annat för att få 
   en uppfattning om hur lång tid en överrapportering tog totalt sätt och för att kunna se 
   hur lång tid en sjuksköterska pratade om vad . 

2. Allmänt: Här antecknades allt det som sades och gjordes under 5 minuter. 

3. Frågor: Om en fråga kom upp mellan vårdpersonalen antecknades detta för att kunna 
   se om det eventuellt är under samma steg i överrapporteringen som det uppkom till 
   exempel oklarheter som då krävde att frågor ställdes. 
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4. Använda artefakter: I den kolumnen gjordes en markering för när vårdpersonalen tog 
   användning av en artefakt under en överrapportering och det antecknades även vilken 
   artefakt som utnyttjades. 

5. Fenomen: Här antecknades sådan som ansågs utstickande från den ”normala” 
   överrapporteringen. Det kunde till exempel vara när något ickeplanerat inträffade eller 
   om vissa fenomen uppkom flera gånger. Här skrevs även ner rena citat av 
   vårdpersonal som för det aktuella tillfället verkade intressanta. 

6. Tolkningar: I denna kolumn gjordes direkta analyser både under och efter 
   observationerna. Då skrevs koppling från teorin ner samt frågor som kom upp under 
   observationen. 

3.4 Observationer 
Totalt genomfördes 5 stycken observationer på en intensivvårdsavdelning tillhörande ett 
svenskt sjukhus med 611 bäddar. Observationerna skedde i 2 olika moduler, en modul är ett 
rum intilliggande det större rummet där patienter vårdas (Bilaga 3). 

Vårdpersonalens interaktion med varandra studerades från det att de anlända till avdelningen 
till det att de började arbeta med respektive patient. Dessa situationer observerades för att se 
om en överrapportering pågick enbart under dess schemalagda tid eller om den pågick under 
längre tid. Samtidigt valde observatören att röra sig på avdelningen då tanken var att 
vårdpersonalen skulle agera så normalt som möjligt och inte fokusera på observatören (Sharit 
et al., 2008). Detta innebar att observationen innefattade även vårdpersonal i korridorer, 
fikarum samt konferenssal. 

Klockan 13:30 respektive 21:00 började uppdelning av patienter. I konferenssalen delades 
patientansvaret med respektive modul upp mellan vårdpersonalen. Under kvällstid när 
nattpersonalen skulle börja arbeta skedde detta istället inne i personalens fikarum. 
Överrapportering skedde sedan mellan föregående arbetspass avgående sjuksköterska och den 
sjuksköterska som skulle börja arbeta samt ett, för varje observationstillfälle, varierat antal 
undersköterskor. Varje sjuksköterska hade ansvar för 1-2 patienter. Överrapporteringarna 
genomfördes sedan i respektive modul. 

En överrapportering varade mellan 30 och 45 minuter. Under de fem observationer som 
utfördes på IVA satt observatören med som en av de övriga i vårdpersonalen samtidigt som en 
distans hölls till aktiviteten så att reflektioner över vad som sågs fick utrymme. Samtidigt 
agerade aldrig observatören i en situation. 

3.5 Situerad intervju under datainsamlingen 
Efter två observationer gavs tillfälle till situerade intervjuer med vårdpersonalen. Dessa var 
inte på något sätt strukturerade utan det var vårdpersonalen själva som berättade om sitt 
arbete. De två sjuksköterskorna pratade om vad de ansåg om de artefakter de hade till sitt 
förfogade och vad de tyckte var problematiskt med andra sjuksköterskors sätt att 
överrapportera information om patienter. Vissa önskemål om ny struktur framkom. 
Informationen antecknades direkt efter samtalen för att reducera risken att vad vårdpersonalen 
sagt glömdes bort och för att kunna dra nytta av det som framkommit för utarbetandet av 
förbättringsförslag. 
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3.6 Kompletterande frågor till personalansvarig Katarina Solnevik på IVA 
Förutom de rena kompletterande frågorna gav Sharit, McCane, Thevenin, & Barach, (2008) 
inspiration till de övriga ställda frågorna här nedan: 

1. Hur upplever ni (sjukvårdspersonalen på er avdelning i allmänhet) överrapporteringar? 

2. Hur upplever ni de artefakter ni har till stöd för överrapporteringarna? 

3. Vad kan upplevas som problem i dagsläget? 

4. Hur många arbetar på er avdelning i dagsläget? 

5. Cirka hur många "bäddar" stort är universitetssjukhuset? 

6. Finns det något ni vill förändra eller något som är viktigt för eventuella utvecklare att 
   veta när det gäller överrapporteringarna? 

7. Kan du beskriva artefakterna och hur de är uppbyggda? Med en artefakt menar vi till 
   exempel era minneslappar, Cosmic, RosaBladet, RosaProvsvarspappret, XRos, 
   pärmen och apparaterna intill patienten. 

8. Finns det en bestämd ordning för när ni pratar om vad när ni gör en överrapportering? 
   Och är den ordningen i så fall fastställd? 

9. Finns det önskemål när det kommer till en utveckling av överrapporteringar hos er? 

4. Resultat 
Här kommer en beskrivning på hur överrapporteringarna gick till på IVA, både tiden innan, 
under och efter. Den spatiala organisationen av artefakter under dessa överrapporteringar och 
svaren till de kompletterande frågorna som ställts till Katarina Solnevik kommer att redovisas. 
Resultatet av två ostrukturerade situerade intervjuer med två sjuksköterskor från IVA kommer 
också att redovisas här. Avslutningsvis kommer ett exempel på en störningsfaktor. 

4.1 Tiden innan överrapporteringarna 
Innan överrapporteringarna klockan 13:30 samlades en stor del av personalen i fikarummet. 
Där utbyttes vissa kortare rapporteringar om patienter mellan en del av personalen. Efter tiden 
i fikarummet samlades personalen i en konferenssal när patientuppdelningen inför 
arbetspasset skulle ske. På kvällarna var det generellt inte så mycket prat mellan personalen 
innan uppdelningen av patienter började klockan 21:00 i fikarummet. 

4.2 Hur gick en överrapportering till? 
Efter fördelningen av patienter till vårdpersonal för det kommande arbetspasset gick alla ur 
personalen till respektive modul. Sjuksköterskan som skulle gå av sitt arbetspass satte sig ner 
vid ett skrivbord och började berätta om patientens tidigare hälsobakgrund och det som 
orsakat patientens ankomst till IVA. Den sjuksköterska som skulle börja arbeta satt vid 
skrivbordet bredvid den sjuksköterska som gav rapport och skrev ner egna anteckningar. 
Undersköterskor som också skulle börja sitt arbetspass satt på en rad bakom de två 
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sjuksköterskorna och skrev egna anteckningar. Gemensamt för alla överrapporteringar som 
observerades var att den avgående sjuksköterskan gick igenom VIPS-modellens sökord och 
samtalade utifrån dessa. 

När alla sökord var genomarbetade avslutades överrapporterandet och all personal gick åt 
olika håll. Vid ett tillfälle satt de båda sjuksköterskorna kvar, efter det att undersköterskorna 
hade fått den informationen de behövde för att börja arbeta, och gick igenom alla aktuella 
mediciner för den aktuella patienten. 

Varje överrapportering omfattade 1-2 patienter. Vid två observationstillfällen fick den 
sjuksköterska som skulle börja arbeta och som skulle ha ansvar för två patienter rapport från 
två olika avgående sjuksköterskor då de tidigare haft ansvar för varsin patient. 

Den överrapporteringen som tog kortast tid pågick under 30 minuter och den längsta varade i 
45 minuter. 

4.3 Hur såg den spatiala organisationen av artefakter ut? 
Alla pappersartefakter låg oftast i en hög innan rapporteringen började förutom den avgående 
sjuksköterskans minnesanteckning. De fasta artefakterna var monitorer och skärmar vid sidan 
av patientens säng, övervakningsskåpet beläget inne i modulen samt datorskärmen där 
Cosmic samt X-Ros kunde avläsas. Det skilde sig om Cosmic eller X-Ros fanns uppe på 
datorskärmen vid starten av överrapporteringen eller inte och det berodde på vilken av dem 
som senast använts på datorn. Om den avgående sjuksköterskan satte sig vid datorn och ingen 
av Cosmic eller X-Ros fanns på datorskärmen valde sjuksköterskan att öppna Cosmic. (Bilaga 
3). 

Alla artefakter användes vid minst något tillfälle men i olika stor utsträckning. Den plats viss 
information fanns tillgänglig på avgjorde hur ofta en artefakt användes då VIPS-modellens 
olika sökord krävde viss information. 

Generellt gick sjuksköterskan in på följande områden men i vilken ordning sjuksköterskorna 
gick på områdena varierade lite. Citat: 

- ”Det behövs göras på ungefär likadant sätt. Men däremot behöver inte alla sökord komma i 
samma ordning som det ser ut just nu och alla går in olika djupt på varje sökord.” Sagt av 
sjuksköterska på IVA efter en överrapportering. 

Alla sjuksköterskor började rapportera om bakgrundshistorik. Nedan beskrivs vilken artefakt 
vårdpersonalen normalt använde till vilken informationsdel och hur de övriga 
pappersartefakterna var organiserade under tiden. 

För bakgrundsinformation om patienten använde sig sjuksköterskan av sin egen minneslapp 
och Cosmic. Minneslappen låg framför den avgående sjuksköterskan. De övriga 
pappersartefakterna låg i en hög bredvid. Högen var sorterad så att pärmen låg underst och 
sen kom IVAs egna provsvarspapper och överst på högen låg RosaBladet. Då minneslappen 
användes igen efter läsning ur Cosmic lades den ovanpå RosaBladet i högen. 

När de informerade om cirkulation och gas användes artefakterna RosaBladet, X-Ros, 
Cosmic, skärmar vid patienten och IVAs egna provsarspapper. Alla pappersartefakter låg nu 
utspritt över skrivbordet men den artefakt som var aktuell låg över alla andra eller i en 
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centrerad position. När avgående sjuksköterska pratar om ett värde i RosaBladet använder sig 
personen av fingrarna för att peka och visa vilket värde det rapporteras om. Vid ett annat 
tillfälle lades alla pappersartefakter ihop till en hög. Om den avgående sjuksköterskan skulle 
visa ett värde av ett provsvar från IVAs egna provsvarspapper fick den artefakten ligga kvar 
på högen av pappersartefakter, med pärmen i botten, men den vreds mot den sjuksköterska 
som tog emot rapport. 

När det rapporterades respiration, som handlar om till exempel sugning, andningsfrekvens och 
lufttryck hämtades information ur RosaBladet, Cosmic samt från skärmar vid patienten. De 
övriga pappersartefakterna låg utspritt över skrivbordet. RosaBladet låg hela tiden antingen 
över de andra pappersartefakterna eller i mitten av dem. I och med att RosaBladet är 
utvikningsbart så täcktes en stor del av det skrivbordet som sjuksköterskorna sitter vid. Även 
här användes pekfingrar för att visa vilket värde det rapporteras om i RosaBladet. 

För nutritionsuppgifter användes minneslappen som låg direkt framför sjuksköterskan och 
RosaBladet som var utvikt över skrivbordet. De övriga pappersartefakterna var orörda. 

Eliminationsdelen lästes ur RosaBladet och minneslappen. Precis som för nutrition låg 
minneslappen direkt framför sjuksköterskan och RosaBladet hade en central position då det 
var utvikt över skrivbordet och då de övriga pappersartefakter hade lagts ihop i en hög med 
pärmen längst ner. När information inte lästes ur RosaBladet lades även det i högen men när 
det användes togs det fram ur högen och lades bredvid och veks ut. Vid ett tillfälle använde 
den avgående sjuksköterskan fingrarna för att prata om två olika saker. Personen håller då 
med ena handen om ett finger för att prata om det ”första värdet”, och håller sedan om två 
fingrar för att prata om den ”andra värdet”. 

Läkemedel gicks igenom mellan sjuksköterskorna och de använde RosaBladet, som låg utvikt 
mellan dem. Ibland rapporterades denna del allra sist av alla sökord. En penna användas för 
att markera vilken medicin de pratade om. De övriga pappersartefakterna låg ihopsamlat i en 
hög med pärmen längst ner. Den pappersartefakt som inte lades i högen var den avgående 
sjuksköterskans egen minneslapp. 

Neurologisk information lästes ur RosaBladet och lästes ibland även ur den egna 
minneslappen. De övriga pappersartefakter låg oförändrade i en hög. Vid ett tillfälle dock så 
lades IVAs egna provsvarspapper ovanför högen på skrivbordet, i samma plan. 

När planen för patientens kommande tid rapporterades så lästes det ur den egna 
minneslappen, Cosmic och från RosaBladet. De övriga pappersartefakterna ligger bredvid 
varandra. Pärmen ligger på tvären mot de andra. 

Social information lästes från minneslapp eller ur Cosmic. RosaBladet lades ovanpå pärmen 
om den inte redan låg där. Alla pappersartefakter utom egen minneslapp låg i en hög framför 
avgående sjuksköterska. 

Artefakterna var ihopsamlade i en hög när överrapporteringen var klar. 

4.4 Tiden efter överrapporteringarna 
Efter överrapporteringarnas slut på dagtid rund 14:45-tiden så pratade personalen ofta om sina 
egna upplevelser kring en patient och dess hälsotillstånd. På kvällstid vid 21:40-tiden var det 
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inte lika mycket samtal kring patienten utan mer om dem själv, hur de mådde, att de önskade 
varandra en god natt och mer socialt prat. 
Vid vissa tillfällen satt den avgående sjuksköterskan kvar efter överrapporteringen och skrev i 
patientens dokumentation, sådan information som sjuksköterskan inte hade hunnit med att 
skriva in under dagens arbetspass. 

4.5 Svar på de kompletterande frågor som ställts till personalansvarig 
Katarina Solnevik på IVA 

1. Hur upplever ni (sjukvårdspersonalen på er avdelning i allmänhet) överrapporteringar? 
Svar: Ineffektiva, tar lång tid. Rapporteringarna är mycket personbundna, tar olika 
lång tid, olika mycket information, oftast för utförliga. 

2. Hur upplever ni de artefakter ni har till stöd för överrapporteringarna? 
   Svar: Ger ingen bra överblick, tar tid att söka informationen på olika ställen. Har inte 
   alltid tillgång till dator, Cosmic, X-Ros, Kundrad etc. 

3. Vad kan upplevas som problem i dagens läge? 
   Svar: Tar för lång tid, ostrukturerade rapporter, att man får olika information. – 
   personbundet, får icke relevant info. 

4. Hur många arbetar på er avdelning i dagsläget? 
   Svar: Cirka110 stycken undersköterskor och sjuksköterskor. 

5. Cirka hur många "bäddar" stort är sjukhuset? 
Svar: 611 

6. Finns det något ni vill förändra eller något som är viktigt för eventuella utvecklare att 
   veta om när det gäller överrapporteringarna? 
   Svar: Mer strukturerade rapporter, ej så personbundna, minska rapporttiden. 

7. Kan du beskriva artefakterna och hur det är uppbyggda? Med en artefakt menar vi till 
exempel era minneslappar, Cosmic, RosaBladet, RosaProvsvarspappret, XRos, 
pärmen och apparaterna intill patienten. 
Svar: Minneslappar: Personbunden info. om patienten Cosmic: Journalanteckningar, 
remissvar, ordinationslista från vårdavdelning. RosaBladet: Övervakningsparametrar 
det senaste dygnet, aktuella inställningar av olika apparater, t.ex. respirator, dialys, 
aktuella läkemedel/infusioner. Aktuella aktiviteter som planeras. 
RosaProvsvarspappret: Aktuella blodgassvar – ska tas bort inom kort. Ska överföras 
till X-Ros. XRos: Provsvar från klin.kem, mikrobiologen. Pärmen: Tittar på utskrivna 
röntgensvar som finns i Kundrad. Apparaterna intill patienten, övervakningsmonitor: 
Ser patienten aktuell hjärtrytm, saturation och blodtryck. 

8. Finns det en bestämd ordning för när ni pratar om vad när ni gör en överrapportering? 
   Och är den ordningen i så fall fastställd? 
   Svar: (Det) Finns en rapporteringskultur på avdelningen, men är personbundet. Inga 
   nedskrivna riktlinjer. 
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9. Finns det önskemål när det kommer till en utveckling av överrapporteringar hos er? 
   Svar: Ja, vi skulle vilja förändra detta. Ska införa SBAR till hösten. 

(”Formatet SBAR används i komplexa arbetsmiljöer för avstämningar och ger en förutsägbar 
struktur på kommunikationen”, Wallin, Carl-Johan & Thor, Johan, 2008). 

4.6 Information från två ostrukturerade situerade intervjuer 
1. Sjuksköterskan berättar först själv om hur de ska rapportera. ”Vi rapporterar efter 

något som heter VIPS-modellen och vi har vissa sökord som vi måste ta upp. 
Cirkulatoriskt och respiratoriskt är de två sökord som måste komma bland de första för 
det är det som vi arbetar med mest.” Sjuksköterskan berättar också att det som han/hon 
vill veta är vad som är viktigt för vården av patienten just nu och att det finns en 
kontinuerlighet i överrapporteringen. – ”Det behövs göras på ungefär likadant sätt men 
däremot behöver inte alla sökord komma i samma ordning som det ser ut just nu och 
alla går in olika djupt på varje sökord. Om något för 2 veckor sedan inte påverkar det 
jag ska göra idag behöver jag inte veta det.” Sagt av sjuksköterska på IVA. 

2. ”RosaBladet är absolut nödvändig i vårt arbete. Pappret om det EgnaProvsvaret är 
bara jobbigt men det ska ju ändå bort snart. Pärmen är onödig, allt finns ju i Cosmic, 
det känns som den bara finns för att det ska finnas i pappersformat. Jag skriver 
anteckningar under mitt jobbpass. Allvarliga saker skriver jag direkt i RosaBladet, 
annars skriver läkarna en bra sammanfattning som jag sedan läser igenom och fyller i 
och jag tycker det behövs. Annars blir det ju dubbelarbete. Hjärtmedicin till exempel 
måste läkare godkänna innan vi kan ändra. Då ringer vi en läkare och sen signeras det 
i RosaBladet. Men något sådant går inte att ha i ett system som Cosmic. Först måste 
läkaren in i systemet och sen måste en sjuksköterskan in. Medicin ändras här ibland 
flera gånger i timmen. Temperatur och liknande skriver undersköterskorna in i 
RosaBladet och det har dem rätt till att göra.” Sagt av sjuksköterska på IVA. 

4.7 Störningsmoment 
Det observerades att annan personal som inte skulle ta del av patientinformation från 
överrapporteringen gick in och ut genom modulen under tiden rapporteringen ägde rum. Så 
fort någon kom in i rummet tittade en majoritet av personalen, som fick rapport, på personen 
som passerade. Vid ett tillfälle passerade en läkare rummet för att komma in till en patient. En 
undersköterska fick då lämna överrapporteringen en kort stund för att stänga dörrarna efter 
honom. 

5. Analys 
I följande del av rapporten kommer en analys av den spatiala organisationen av artefakterna 
på IVA att redovisas. De två huvudsakliga strukturerna av hur artefakternas organiserades var 
när de var utsprida respektive samlade. Avslutningsvis redovisas ett exempel på hur en 
sjuksköterska tar hjälp av sina fingrar för att få ett minnesstöd. 

5.1 Struktur av artefakter 
Ett av Normans krav på hur en bra spatial organisation ska vara är att man ska kunna hitta 
saker på ett minimalt antal sökningsförsök. Alla pappersartefakter på IVA låg i en hög innan 
en överrapportering skulle börja och det kan bero på att de just blir lätta att hitta. Det kan 
också jämföras med vad Kirsh skriver om chunkning, då flera små saker läggs i färre större 
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högar som också reducerar risken för att behöva leta efter något. Hur de olika artefakterna 
organiserades efter hand varierade då det dels inte fanns en sekventiell ordning för när 
sökorden skulle tas upp och dels för att patientinformationen som var förknippad med dessa 
sökord fanns utspritt på flera artefakter. 

5.1.1 När artefakterna var utspridda hända följande: 
Under vissa observationer låg pappersartefakterna utsprida över skrivbordet under 
överrapporteringen. Även om Kirsh säger att chunkning underlättar en sökning av saker så 
kan artefakter som ligger i uppradade separa rader också ge en bra överblick över 
informationen. Men artefakternas utspridning kan också leda till svårigheter då det enligt 
Norman bör vara få saker på ett och samma ställe för att de specifika artefakter man söker 
efter ska kunna bli hittade snabbt. 

Då artefakterna var utsprida fanns alltid dock den artefakt som användes i den aktuella 
stunden överst bland papprena. I och med att de ofta låg lite omlott så fick den aktuella 
artefakten en position i mitten av pappersartefakterna. Enligt Kirsh visar något som är centralt 
beläget användaren att det är den artefakten som ska användas härnäst i ordningen (Kirsh, 
1995). RosaBladet är utvikningsbart så det täckte en stor del av det skrivbord som 
sjuksköterskorna satt vid. På så sätt tar RosaBladet rent naturligt en stor plats. En artefakt som 
tar stor plats har större chans att bli noterad och kan också visa på vad som ska användas 
härnäst i till exempel en överrapportering (Kirsh, 1995). 

Vid de tillfällen två artefakter låg bredvid varandra pekade sjuksköterskan på det som de 
samtalade om. Hennes pekning kan vara en hjälp för de inblandade att förstå den delade 
informationen (Norman, 1993). Pekningar utfördes alltid när ett värde eller siffra diskuterades 
ur RosaBladet eller IVAs egna provsvarspapper. Ibland använde sjuksköterskan ett finger eller 
en penna för att markera det dem pratade om. Artefakter som gem eller pennor behövs som 
hjälpverktyg om man som användare vill hålla reda på flera saker samtidigt (Norman, 1993). 

Pärmen lades ibland på tvären emot de andra artefakterna på skrivbordet och vid dessa 
tillfällen användes inte pärmen. Detta skulle kunna vara en form av blocking. När pärmen 
läggs på tvären inbjuder den inte till att användas härnäst. Antalet frihetsgrader sjunker och ju 
mindre frihet ju lättare blir uppgiften att genomföra (Kirsh, 1995). 

5.1.2 När artefakterna var samlade i en hög hände följande: 
Under vissa observationer låg pappersartefakter mestadels i en samlad hög förutom avgående 
sjuksköterskas egen minneslapp. Detta underlättar sökningen efter artefakter då det ligger i en 
chunk (Kirsh, 1995). Pärmen låg då alltid underst och RosaBladet låg nästan alltid överst. 
Lägger man det man ska använda i just den ordningen det ska komma till användning så 
avlastar man minnet och användaren behöver inte tänka på vad som kommer härnäst (Kirsh, 
1995). Minneslappen låg aldrig i den hög som de övriga artefakterna kunde samlas ihop i utan 
den låg framför avgående sjuksköterska under överrapporteringen. I och med att 
minneslappen låg direkt framför sjuksköterskan var den placerad väldigt centralt, vilket i sin 
tur ledde till att den uppmärksammade på att användas härnäst vilket också stämde in med 
informationsflödet då minneslappen användes mest. När information från någon artefakt i 
högen skulle användas togs den artefakten fram ur högen, och lades sedan tillbaka på sin plats 
i högen efter användning. Här blir det naturligt att artefakten läggs vid sidan om de övriga 
artefakterna och centralt framför sjuksköterskan. Då artefakten har en naturlig orsak till sin 
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placering uppfyller den ett av Normans (1993) krav på hur en bra spatial organisation av 
artefakter ska vara. 

Vid ett tillfälle skulle den avgående sjuksköterskan visa ett värde av ett provsvar från IVAs 
egna provsvarspapper. Pappret låg då överst i den samlade högen och fick också ligga kvar 
men den vreds mot den sjuksköterska som tog emot rapport. Ibland lades den artefakt som 
användes diagonalt mot den sjuksköterska som gav rapport och det ledde till, precis som med 
IVAs egna provsvarspapper som beskrevs ovan, att sjuksköterskan som fick rapporten fick en 
bild av att pappret låg centralt framför sig. När det inte användes längre rätades artefakten upp 
så den låg som de övriga artefakterna i en samlad hög. 

Vid ett annat tillfälle då IVAs egna provsvarspapper inte var aktuellt att titta på för stunden 
lades det ovanför högen på skrivbordet. Det bidrog till att den artefaktens användning inte var 
lika tilldragande och frihetsgraderna sänktes för vilken artefakt som kunde användas härnäst. 

Om det skulle rapporteras om två patienter, låg patient nummer två i ordningens 
dokumentation i en hög på skrivbordet vid sidan om de artefakter som bearbetades för rapport 
om patient ett. Högarna består av flera små artefakter vars innehåll är relaterade till varandra 
(Norman, 1993) och det blir samtidigt lättare att notera när de är ihopsamlad i varsin chunk 
(Kirsh, 1995). Det finns en naturlig struktur i att de båda högarna stod bredvid varandra då de 
har en relation till varandra, eftersom att de innehåller information som ska bearbetas under en 
överrapportering (Norman, 1993). 

Artefakterna var ihopsamlade i en hög när överrapporteringen var klar och 
sjukvårdspersonalen vek ihop sina anteckningar. 

5.2 Minne 
Vid ett tillfälle använde avgående sjuksköterska fingrarna för att prata om två olika saker. 
Personen höll då med ena handen om ett finger för att prata om det ”första värdet”, och höll 
sedan om två fingrar för att prata om den ”andra värdet”. Fingret fick agera som ett 
minnesstöd (Norman, 1993). Sjuksköterskorna som gav rapport pratade i en majoritet av tiden 
ur sitt egna minne och de tittade endast på sina minneslappar vid ett fåtal tillfällen under 
överrapporteringen. Flera gånger framkom det att rapportering av information hade glömts 
bort, antingen under det senaste arbetspasset eller under överrapporteringen. Nedan redovisas 
ett citat från en sjuksköterska som avslutat sin överrapportering. 

Citat: 
- ”Det glömde jag säga, patienten är torr och har ett sår”. 

När sjuksköterskan sade detta hade överrapportering avslutats och flera undersköterskor hade 
gått från rummet. 

6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer en diskussion om den valda metoden till denna studie samt en 
resultatdiskussion. 
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6.1 Metoddiskussion 
För att kunna studera något på en arbetsplats finner jag inget bättre alternativ än att använda 
sig av observationer. Däremot kan det diskuteras om antalet genomförda observationer var 
tillräckligt för studien. Jag anser att fem observationer var tillräckligt eftersom de gav 
resultatet att alla sjuksköterskor placerade artefakter på olika sätt. Ett observationsprotokoll 
med bestämda ämneskolumner kan hämma observatören på så sätt att observatören endast 
fokuserar på de delar som protokollet innehåller. Det kan finnas andra faktorer som till en 
början inte verkar ha betydelse för det som observeras men som i efterhand visar sig påverkat 
resultatet. Studien riktade in sig på att förstå hur den spatiala organisationen av artefakter såg 
ut på en IVA-avdelning och i ett sådant komplext system hjälpte mitt observationsprotokoll 
till att hålla mig fokuserad. Ibland blev jag förvirrad under överapporteringen då jag inte 
förstod vilka värden och siffror personalen pratade om. Vid sådana tillfällen var protokollet ett 
mycket bra verktyg. Med protokollet kunde jag analysera vad som hade sagts och vilka 
artefakter som hade använts och på så sätt kunde jag dra slutsatser om vilken del av rapporten 
de hade gått igenom. 

Det fanns möjlighet till att fotografera om tillfälle gavs men vid de första tillfällena fanns det 
anhöriga till patienter i närheten som gjorde att situationen blev lite känsligt. Jag bestämde 
mig för att göra en skiss över hur artefakterna var placerade. Filmning var inte tillåtet då det 
var en risk för patientsäkerheten. Eventuellt borde observationerna pågått under längre tid per 
observationstillfälle då det finns en risk för att de som rapporterade kände sig iakttagna just 
vid överrapporteringen och på så sätt inte gjorde som de brukade. Jag kan inte se att resultatet 
på något sätt skulle ha påverkats på grund av att överrapporteringar observerades vid två olika 
tidpunkter under dygnet. Observationerna skilde sig åt oavsett vilken tid de genomfördes på 
och inga specifika händelser noterades som kan kopplas till vilken tidpunkt 
överrapporteringen gjordes. 

Intervjuer är något som definitivt skulle kunna vara en metod för att bland annat lyfta fram 
personalens åsikter. Men för denna studie fanns det inte utrymme för det. Däremot gjordes två 
situerade intervjuer efter två observationstillfällen. Båda gångerna var det sjuksköterskorna 
själva som började prata med mig. Jag försökte vara neutral och lyssnade på vad de sade. Jag 
såg deras information som något som kunde bidra till utarbetandet av förbättringsförslag. De 
kompletterande frågorna som Katarina Solnevik fick ställdes för att jag ville försäkra mig om 
att vi hade samma syn på vad artefakterna användes till. Jag ville också få problemet som 
personalen på IVA upplevde med överrapporteringarna nedskrivet. 

6.2 Resultatdiskussion 
Eftersom det inte finns en bestämd klar struktur för överrapporteringar så finns det inte en 
bestämd spatial organisation av artefakterna. 

Personalen behöver ett stöd då det inte finns en rutin för hur en överrapportering ska gå till. 
Patientinformation glöms ibland bort att rapporteras och det kan påverka patientsäkerheten. 
Det finns ingen chans för nyutbildade att genomföra en överrapportering på ett bra sätt då det 
inte finns en manual för vart information finns att tillgå. Sharit, McCane, Thevenin, & Barach, 
(2008) berättar om en läkare som säger: -”Alla är inte bra kommunikatörer, någon som är ny 
ger troligen en helt ostrukturerad rapport full med oviktigt information.” Som nyutbildad är 
det inte säkert att man vet vilka frågor man bör ställa då man inte vet vilka delar som tillhör 
en överrapportering. Speciellt inte när dessa överrapporteringar kan skilja sig mellan olika 
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avdelningar, olika sjukhus och olika länder. Om personalen blir avbruten under en 
överrapportering är det inte lätt för dem att notera om en del av patientinformationen inte 
rapporteras då det inte finns en struktur att återgå till. 

I studien kan man se hur många olika artefakter som måste hanteras under ett och samma 
sökord. Det blir svårt att kunna ha en bra spatial organisation då det är så många olika 
artefakter att hålla reda på inom ett sådant litet område. 

Många av de fasta artefakterna användes mycket sällan i jämförelse med pappersartefakterna. 
Personalen tittade ofta bara en kort stund på ett värde i X-Ros eller mot skärmarna vid 
patienten. Cosmic var den fasta artefakt som användes mest. Vissa ur personalen använde sig 
av Cosmic för att ta reda på bakgrundsinformation om patienten. Den enda spatiala 
organisationen av pappersartefakterna som observerades var att personalen delade in 
artefakterna i högar eller spred ut dem. Detta tror jag beror helt på vad den sjuksköterska som 
håller i rapporten anser vara mest optimalt. En utspridning ger en slags överblick men kräver 
samtidigt att den aktuella artefakten på något sätt markeras. En gruppering av artefakter 
underlättar en sökning efter dem och beroende på hur de ligger strukturerade i grupperingen 
kan den ge ledtrådar om handlingsordningen samtidigt som det krävs en framplockning varje 
gång en artefakt ska användas. 

Personligheten hos varje sjuksköterska är en faktor som jag tror kan spela en avgörande roll 
för hur djup information som ges under varje sökord i rapporteringen. Vissa kanske kan känna 
en osäkerhet på hur mycket information som bör komma med och alla mottagare av den 
informationen behöver inte hålla med. Vissa vill bara ha aktuell information om vårdarbetet 
runt de senaste dagarna medan andra säkert känner sig mer trygga om de får en grundlig 
genomgång. 

Den enda struktur som artefakterna verkar bidrar till i dagens läge är att en start av en 
rapportering visas genom att artefakterna ligger i en prydlig hög och att varje rapportering 
avslutas med att alla artefakter läggs tillbaka i en hög. 

Pekningar med hjälp av en penna vid värden som diskuteras kan kanske bero på en slags tyst 
försäkring om att vårdpersonalen pratar om samma sak. En kollega skulle säkerligen reagera 
om den som ger rapport började prata om ett värde men pekar på ett annat. Dessa pekningar 
kanske också fungerar som ett stöd för den som rapporterar, speciellt då till exempel 
RosaBladet är en stor artefakt som visar många olika siffror och värden. Att genom en 
pekning kunna fokusera på ett värde och för att visuellt kunna avskilja den aktuella 
informationen från den som inte är relevant för tillfället tror jag är viktig för en bra 
representation av information. Vid ett flertal tillfällen observerades att sjuksköterskorna 
använde sin egen kropp för att illustrera vart patienter hade till exempel sår, nålar eller 
dränage. Jag tror att ett verktyg för visuell patientillustration skulle bidra till en lätt översikt 
för personalen och informationen som det verktyget skulle bidra med skulle alltid finnas 
tillgängligt. 

Då överrapporteringarna inte har en klar struktur finns det en stor risk att saker glöms bort. 
Samtidigt blir det svårt för de som ska motta patientinformationen att reagera om något inte 
rapporteras då det inte finns en ordning de bör följa. 
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7. Slutsats 
Resultatet av denna studie kan inte generaliseras då överrapporteringar skiljer sig mellan olika 
sjukhusavdelningar. Däremot tror jag att detta resultat väcker ett intresse till att undersöka 
överrapporteringars eventuella brister. Patientsäkerhet är något som sjukhus alltid bör vilja 
förbättra och därför är resultatet av denna studie viktig. 

Som det ser ut idag så finns det ingen klar sekventiell ordning under överrapportering på den 
observerade intensivvårdsavdelningen. Eftersom det inte finns någon klar struktur så finns det 
heller inga regler för hur artefakterna, som är till stöd för vårdpersonalen, ska vara spatialt 
organiserade under en rapport. Det finns ingen naturligt flöde för artefakternas placering och 
därmed inte heller någon avlastning för vårdpersonal. Det som idag används som struktur är 
VIPS-modellen. Den ger struktur och reducerar minnesbelastningen på så sätt att vissa ord ska 
tas upp och bearbetas. Däremot finns det inga klara regler för vilket djupt man ska informera 
sin kollega på under dessa sökord och det gör att den som rapporterar har en hög frihetsgrad. 
Det är inte heller bestämt i vilken ordning dessa sökord ska komma under överrapporteringen. 

Detta kan leda till att information om patienter glöms bort vilket riskerar patientens säkerhet. 
Det kan också bidra till en belastning då personalen måste söka efter vart information finns att 
tillgå samt hantera omstrukturering av artefakter under överrapporteringen. Information som 
inte är relevant kan få för stort utrymme och på så sätt bidra till att överrapporteringen inte 
blir tidsmässigt effektiv. Ett worktable, alltså ett gemensamt arbetsbord, med ett smidigt 
informationsflöde skulle eventuellt kunna förbättra den nuvarande situationen för 
överrapporteringar på IVA. 

7.1 Tänkbara förbättringar 
• En tänkbar förbättring för överrapporteringar kan vara ett system som ger ett 

strukturerat informationsflöde och som bidrar till en rutin under överrapporteringar. 

Systemet bör innehålla en bestämd ordning för vilken information som ska komma 
när. 

Det bör också ge kraftiga begränsningar för vilken frihet sjuksköterskor kan ta när de 
rapporterar. 

• 

• 

Systemet måste kunna ta hänsyn till att vissa pappersartefakter är nödvändiga i 
sjuksköterskans arbete. Exempel på sådana artefakter är den egna minneslappen och 
RosaBladet . Samtidigt ska systemet inte kräva att sjuksköterskan själv ska komma ihåg 
vilken artefakt som krävs för en viss typ av information. Detta skulle kunna reducera 
belastningen på sjuksköterskans minne då ingen tankeverksamhet skulle behöva läggas på vad 
som ska komma härnäst. De skulle heller inte behöva hålla reda på olika artefakter i en 
ordning de har bestämt själva. Risken att glömma bort viktigt information och på så sätt 
riskera patientens säkerhet skulle reduceras och det skulle bli enklare för ny personal att 
kunna rapportera över till sina kollegor då de bara skulle behöva följa en stegvis process. 
Överrapporteringen skulle också bli mer effektiv tid- och energimässigt. 

8. Förslag till ett worktable 
Ett arbetsbord, ett så kallad worktable, skulle bidra till en delad arbetsyta där all vårdpersonal 
får tillgång till samma patientinformation samtidigt. Bordet bör vara utformat som en kvadrat 
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eller cirkel, så att all vårdpersonal kan står runt bordet och få en bra överblick över 
patientinformationen. En digital datorskärm ovanpå bordet ska visa informationen om 
patienten. All information som visas ska kunna vridas 360 grader så att alla runt bordet får 
tillgång till den. För att det ska finnas möjlighet till att olika delar av patientinformation ska 
kunna visas samtidigt eller enskilt måste en informationsdel kunna förminskas respektive 
förstoras till önskad storlek på bildskärmen. 

De finns vissa krav som ett worktable bör uppfylla: 

• Systemet i arbetsbordet ska ge överrapporteringen en steg-för-steg process. Det bidrar 
till en rutinmässig process från början till slut av överrapporteringen. 

Det måste finnas logiska kopplingar för vårdpersonalen mellan stegen som 
rapporteras. 

Det ska finnas en guide för vart eventuell övrig information, som finns tillgänglig 
utanför systemet men som tillhör det aktuella överrapporteringssteget, kan hittas. 

Systemet måste använda direkta och klara användbara termer för att undvika att vaga 
uttryck används under överrapporteringen. 

Det måste finnas möjlighet till en dialog mellan personalen. Till exempel bör det 
finnas utrymme för frågor. 

Systemet ska kunna hantera visuella bilder. Det ger vårdpersonalen möjlighet till att all 
berörd personal får en bra visuell överblick över det som rapporteras. En visuell bild 
av människokroppen skulle bidra till markeringsmöjligheter av patientens besvär samt 
för fastsatt sjukhusappartur på patient. 

Arbetsbordets system bör kunna hantera dokumentation av patienter och samtidigt 
kunna vara ett verktyg för administrativt arbete som innefattar till exempel 
provbeställningar. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
Nedan visas framsidan av RosaBladet. 

Nedan visas baksidan av RosaBladet. 
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10.2 Bilaga 2 
Tid 5min Frågor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Artefakter 

Cosmic 

Provsvar 

RosX 

RosaB 

EgetProvsvar 

Vid patient 

StoraPärmen 

Intressanta 
fenomen 

Tolkning 

Tid 5min 

Tid 5min 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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10.3 Bilaga 3 

1.Avgående sjuksköterskas minneslapp 
2. Samlad hög av artefakter 
3.Dator med Cosmic och XX-Ros 
4.Dator med Cosmic och XX-Ros 
5.Övervakningsskåp 
6.Dator som ej användes under överrapporteringar 
7.Hyllor för förvaring av patientpärmar 
8.Fönster ut mot patienterna 
9.Sittplatser för undersköterskor 
10.Sittplatser för sjuksköterskor 
11.Dörr in till modulen från korridor 
12.Dörr in till intilliggande rum 
13.Dörr in till rummet med patienter 
14.Skrivbord 
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