
Latar Belakang

Profesionalisme dalam pelayanan keperawatan dapat dicapai dengan mengoptimalkan
peran dan pungsi perawat, terutama peran dan fungsi mandiri perawat . hal ini dapat
diwujudkan dengan baik melalui komunikasi yang efektif antar perawat , maupun antar
perawatdengan tim kesehatan lain. Salah satu bentuk komunikasi yang harus ditingkaatkan
keefektifitasanya adalah pergantian shit (overan)

Overan merupakan teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima sesuatu ( laporan )
yang berkaitan dengan keadaan pasien. Overan pasien harus dilakukan seefektif mungkin
dengan menjelaskan secara singkat, jelas dan lengkap tentang tindakan mandiri perawat,
tindakan kolaborasi perawat yang sudah dan yang belum dilaksanaakan serta
perkembangan pasien saat itu. Informasi yang sisampaiakna harus akurat sehingga perawat
primer kepada perawat penaggung jawab dinas sore atau dinas malam secara tertulis dan
lisan.

Defenisi

Tujuan

Tujuan umum

Mengkomunikasikan keadaan pasien dan menyampaikan informasi yang penting

Tujuan Khusus

1. Menyampaiakn kondisi dan keadaan pasien ( data fokus )
2. Menyampiakan hal yang sudah/ belum dilakukan dalam asuhan keperawatan kepada

pasien
3. Menyampaikan hal yang penting yang harus ditindak lanjuti oleh perawat dinas

berikutnya
4. Menyususn rencana kerja untuk dinas berikutnya

Prosedur Overan

TAHAP KEGIATAN WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN
Persiapan 1. Overan dilaksanakan setiap pergantian

sift / overan
2. Prinsip overan, terutama pada semua

pasien baru masuk dan pasien yang
dilakukan overan khususnya pasien yang
memiliki permasalahan yang belum/
dapat teratasi serta yang membutuhkan



observasi lebih lanjut

Persiapan PP menyampaiakan overan pada PP
berikutnya mengenai hal yang perlu
disampaikan dalam overan

a. Jumlah pasien
b. Identitas klien dan diagnosa medis
c. Data ( keluhan/ subjektif dan

objektif )
d. Masalah keperawatan yang masih

muncul
e. Intervensi keperawatan yang sudah

dan belum dilaksanakan ( secara
umum)

f. Intervensi kolaborasi dan dependen
g. Rencana umum dan persiapan yang

perlu dilakukan ( Persiapan operasi,
pemeriksaan penunjang dan lain-
lain)

Pelaksanaan 1. Kedua kelompok dinas sudah siap ( Sif
jaga)

2. Kepala ruang memebuka acara overan
dapat melakukan klarifikasi, tanya jawab
dan melakukan validasi terhadap hal- hal
yang telah dioverkan dan berhak
menanhyakan mengenai hal- hal yang
kurang jelas

3. Kepala ruangan memebuka acara overan
4. Perawat yang melaksanakan overan

dapat melakukan klarifikasi, tanya jawab
dan melakukan validasi terhadap hal- hal
yang telah dioverkan dan berhak
menanyakan mengenai hal- hal yang
kurang jelas

5. Kepala ruangan atau PP menanyakan
kebutuhan dasar pasien

6. Penyampaian yang jelas, singkat dan
padat

7. Perawat yang melaksanakan overan
mengkaji secara penuh
terhadapmasalah keperawatan,
kebutuhan dan tindakan yang telah/
belum dilaksanakan serta hal- hal
penting lainnya selama masa perawatan

8. Hal- hal yang sifatnya khusus dan



memerlukan perincian yang matang
sebaiknya dicatat secara khusus untuk
kemudian diserah terimakan kepada
petugas berikutnya

9. Lama overan untuk tiap pasien tidak
lebih dari liam menit kecuali pada
kondisi khusus dan memerlukan
keterangan yang rumit

Post Overan 1. Diskusi
2. Pelaporan utnuk overan dituliskan

secara langsung pada format
overan yang ditandatangani oleh PP
yang jaga saat itu dan PP yang jaga
saat itu dan PP yang jag berikutnya
diketahui oleh kepala ruangan

3. Ditutup oleh kepala ruangan

Alur Overan

DIAGNOSIS KEPERAWATAN
(didukung data)

TINDAKAN

PASIEN

DIAGNOSA MEDIS MASALAH
KOLABORASI

TELAH DILAKUKAN BELUM DILAKUKAN

PERKEMBANGAN/
KEADAAN PASIEN

MASALAH:

1. TERATASI
2. BELUM TERATASI
3. TERATASI SEBAGIAN
4. MUNCUL MASALAH

BARU



Pelasanaan Overan

Tanggal :

Pukul :

Topik :

Tempat :

Metode

1. Diskusi

2. Tanya Jawab

Media :

1. Status Pasien

2. Buku overan

3. Alat tulis

4. Sarana dan prasarana perawatan

Pengorganisasian

Kepala Ruangan

Perawat Primer ( pagi )

Perawat Penanggung jawab ( sore )

Perawat Pelaksana ( pagi )

Perawat Pelaksana ( malam )

Perawat pelaksana ( libur )

Clinical Care Meneger ( CCM )

Uraian Kegiatan

1. Prolog

2. Sesi I di Nurse Perawatan

3. Sesi II di ruang perawatan pasien

4. Epilog

Evaluasi

Struktur

Pada saat overan, sarana dan prasarana yang menunjang telah tersedia antara lain: catatan

overan, status klien dan kelompok sif overan . kepala ruangan selalu meminpin kegiatan

overan yang dilaksanakan pada pergantian shif yaitu malam ke pagi , pagi ke sore. Kegiatan



overan pada shif sore ke malam dipinpin oleh perawat peneggung jawab yang bertugas saat

itu

Proses

Proses overan dipinpin oleh keala ruangan dan dilaksanakan oleh seluruh perawat yang

bertugas maupun yang akan mengganti shif. Overan pertama dilakukan di nurse station

kemudian diruang perawatan pasien dan kemabali lagi ke nurse station. Isi overan

mencakup jumlah pasien tidak lebih dari lima menit saat klarifikasi ke pasien

Hasil

Overan dapat dilaksanakan setiap pergantian shif. Setiap perawat dapat mengaetahui
perkembangan pasien. Komunikasi antar perawat berjalan dengan baik.


