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ABSTRAKT 

Bakgrund: Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld arbetsmiljö där det ständigt 

överförs stora mängder kritisk information mellan patienter, sjuksköterskor och läkare. 

Ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal är en bidragande faktor till många skador som 

drabbar patienter i vården. Syftet med denna studie var att undersöka användandet av SBAR 

som kommunikationsmall vid överrapportering av patienter. Metoden som användes var 

kvantitativ observationsstudie med strukturerade enkätfrågor till deltagarna. Totalt 37 

observationer genererade i 111 enkäter då tre bedömningar gjordes vid varje överrapportering; 

observatörens, sändarens och mottagarens. Den kvantitativa analysen gjordes i 

statistikprogrammet SPSS. Resultatet visar att nyutexaminerade som gått SBAR utbildning 

använder sig av mer strukturerad kommunikationsöverföring än rutinerade sjuksköterskor med 

mer erfarenhet vars rapporter däremot upplevdes innehålla mer relevant information. 

Rapporter från operationsavdelning var kortare i tid och var mindre följsamma till SBAR-

strukturen jämfört med rapporter internt inom intensivvårdsavdelning. Slutsats: Studiens 

resultat visar att användandet av SBAR varierar mellan olika avdelningar och sjuksköterskors år 

i yrket. Utvärdering ger ökad förståelse för hur en införd mall används och det behövs 

ytterligare utvärdering av kommunikationsmallen som helhet inom kliniken. Studier med 

kvalitativ ansats vore intressant genom att få ta del av inblandade professioners upplevelser i 

användandet av SBAR. Författaren hoppas att studiens resultat kan användas som del av 

kvalitetssäkringsprojekt för kliniken mot mer strukturerad kommunikation. 

 

Nyckelord: kommunikation, SBAR, sjuksköterskor, överrapportering 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: The health care system is a complex and hazard working environment. Crucial 

information is constantly being transmitted between patients, nurses and physicians. Inefficient 

communication between health care professionals is a contributive cause to several medical 

errors, harming the patients. The aim of this study was to examine the use of SBAR as a 

standardized communication tool in nursing handovers. The method used was a quantitative 

observational study with structured surveys for the participants. A total of 37 observed 

handovers generated 111 surveys when each observation generated three different evaluations; 

the observer’s, the transmitter’s and the receiver’s. The quantitative analyses were done in SPSS. 

Results:  Recently graduated nurses use structured communication methods more often at 

hand-offs compared to nurses with more work experience, whose reports on the other hand 

contain more relevant information. Hand-offs from operation ward is shorter and less 

structured compared to hand-off within the intensive care unit. Conclusion: The use of SBAR 

was related both to which department that initiated the hand-off and to years in the profession. 

This evaluation of SBAR increase the knowledge about how this tool is used, but more 

assessments are warranted to get a fuller picture of the use of SBAR at the clinic. Studies with 

qualitative approach could create a better understanding of the nurses’ experiences of using 

SBAR. Hopefully can results from this study be used as, or be a part of, high-quality work 

towards more structured communication in current department.  

  

Keywords: communication, SBAR, nurses, hand-offs 
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INTRODUKTION 

KOMMUNIKATION I VÅRDEN 

Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder gemensam (1). 

Kommunikation kräver ett språk där information uttrycks och ett fysiskt medium varigenom 

information överförs (2).Fungerande kommunikation bidrar till att överföra information och till 

att bygga relationer mellan människor (3). Trots stora framsteg inom teknologin är mänsklig 

kommunikation och interaktion avgörande för värdet i informationen, vilket stämmer särskilt 

väl in på sjukvården där bristande informationsöverföring kan vara förödande (4).  

Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld arbetsmiljö, men tyvärr långt ifrån säker (3). 

Andra branscher såsom kärnkraftsindustrin och flygvapnet beskrivs ofta som högriskmiljöer 

och därmed blir säkerhetstänket särskilt viktigt. Under senare år har även sjukvården beskrivits 

som en högriskmiljö vad det gäller säkerhet. Vården är multiprofessionell och högteknologisk. 

Beslut kring vård och behandlingar fattas snabbt och missförstånd kan leda till oerhört allvarliga 

konsekvenser. Tillsammans med många svårt sjuka patienter stödjer det bilden av sjukvården 

som en högriskmiljö (1). Ständigt överförs stora mängder kritisk information och god vård 

bygger bland annat på att informationen överförs på ett korrekt sätt (3). Ineffektiv 

kommunikation kan innebära risker för både patienter och vårdpersonal och kan leda till att 

irrelevant, upprepad och spekulativ information rapporteras vid skiftbyten vilket vidare kan 

resultera i felanvändning och dåligt utnyttjande av resurser (5). Den 1 januari 2011 infördes en 

ny lag angående patientsäkerhet, Patientsäkerhetslagen SOSFS 2010: 659. Lagens syfte är att 

göra vården säkrare. Vårdgivare får bland annat ett tydligare ansvar att bedriva systematiskt 

patientsäkerhetsarbete genom att arbeta mer förebyggande och på så sätt förhindra vårdskador 

(6). Strukturerad kommunikation kan ses som förebyggande arbete för att minska antalet 

vårdskador. 

 

BRISTER AV KOMMUNIKATION I VÅRDEN 

Ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal är en bidragande faktor till många skador som 

drabbar patienter i vården (3; 4; 5; 7; 8; 9). Vårdkedjan kring en patient kan vara lång och varje 

gång information ska överföras från en person till en annan riskerar den att bli förändrad (3). 

Personal inom hälso- och sjukvård befinner sig ofta i situationer som kräver exakt och precis 

kommunikation, speciellt de som arbetar inom avdelningar med hög stressnivå. Problem kan 

uppstå om direktiv och ordinationer inte är tillräckligt klara och tydliga av den som rapporterar 

(sändaren) eller missförstås av den som tar emot rapporten (mottagaren) (10). Cornell (4) 
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menar att sjuksköterskeutbildningen inte förbereder sjuksköterskestudenter tillräckligt på 

komplexa kommunikationssituationer (4). 

Sjuksköterskor har ofta en tendens att vara beskrivande, för detaljerade och ordrika i sin 

kommunikation. Läkare tenderar å andra sidan att sammanfatta viktig information i koder och 

förkortningar (3; 10; 11) vilket kan vara en anledning till att de kan prata förbi varandra och 

missförstå viktiga budskap (1). När en sorts teknik för informationsöverföring används framför 

en annan kan relevanta detaljer missas vid tolkning. Standardiserade verktyg för klar och tydlig 

kommunikation kan minimera risk för missförstånd och feltolkning och vara en möjlig skillnad 

mellan patientsäkerhet och brist av patientsäkerhet (10).  

 

STRUKTURERAD KOMMUNIKATION 

Under mer än 20 år har flygindustrin arbetat för bättre sammarbete och kommunikation genom 

crew resource management (CRM) (3). CRM handlar om att träna team i komplexa 

högriskmiljöer att samarbeta och kommunicera effektivt för att uppnå hög säkerhet i sitt arbete 

(1). Det amerikanska kvalitetsinstitutet för hälso- och sjukvård, Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO) har vartefter åren insett värdet av CRM (12) 

och under år 2006 införde de strukturerad kommunikation som ett nationellt 

patientsäkerhetsmål i USA. Vårdenheter i klinisk verksamhet var tvungna att standardisera 

format för patientrapporter mellan enheter (3; 4; 12).  

Situation-Bakgrund-Aktuellt-Rekommendation (SBAR) är en av flera strukturerade metoder för 

förbättrad kommunikation som numera ingår i CRM. Metoden lanserades i sjukvården i slutet av 

1990-talet (3)och strukturerar kritiskt viktig information om patienters hälsotillstånd genom ett 

förväntat kommunikationsmönster (11; 13). Avvikelser från mönstret blir tydliga och 

mottagaren kan snabbt notera utelämnad information om metoden används rutinmässigt (12). 

Användandet av SBAR kan bidra till ökad patientsäkerhet och modellen bör ses som en 

checklista så att allt väsentligt vid rapportering av patienter kommer med (7). SBAR kan 

användas inom i princip vilken klinik som helst (13) och är lämplig vid rapporter i vårdens olika 

övergångar som exempelvis mellan arbetspass på vårdavdelning, vid transport mellan 

avdelningar, mellan vård- och behandlingsavdelningar samt vid överlämningar till och från 

operation. Även vid akuta behandlingar eller handläggning av sviktande patienter kan metoden 

fungera som lämpligt kommunikationsverktyg (3).  
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SBAR innebär att information bör struktureras och kommuniceras i följande fyra steg (8):  

S- Situation   

Fakta som ska framkomma under S är patientens namn, ålder och eventuellt personnummer 

samt vilket det aktuella problemet är (9). 

B- Bakgrund  

Under bakgrund ska sändaren kortfattat presentera saklig information som är relevant och 

troligen förklarar omständigheterna som kan ha föranlett situationen. Mottagaren ges möjlighet 

att sätta problemet i ett sammanhang (3). 

A- Aktuellt 

Under aktuellt rapporterar sändaren fakta om nuläget, vilka undersökningar som har gjorts 

hittills, fakta om det aktuella tillståndet samt eventuella förändringar som uppstått i patientens 

vitalparametrar (9). 

R- Rekommendation 

Under rekommendation kan sändaren ge mottagaren sitt förslag till åtgärd som bör vidtas 

utifrån de uppgifter som lämnat under S, B och A. Utrymme ges för frågor kring otydlig 

information och här kommer sändare och mottagare överrens om vidare planering. SBAR-

kommunikationen avslutas när både sändare och mottagare har bekräftat och enats om 

åtgärderna kring patienten (9).  

SBAR skapar inte bara ett förväntat kommunikationsmönster utan hjälper även till att utveckla 

önskvärt kritiskt tänkande. Det är viktigt att sändaren använder ett ”direkt” språk och preciserar 

problemet, ger mottagaren möjlighet att ställa frågor samt kontrollerar att mottagaren har 

uppfattat informationen/rekommendationen korrekt. Mottagaren måste lyssna aktivt och att 

inte avbryta sändaren under rapporteringen. För både sändare och mottagare är det av största 

vikt att mottagaren återger vad som ska göras och kvitterar samstämmighet. Kvitteringen kallas 

i litteraturen ”closed loop communication” (9). 

Framgångar av strukturerad kommunikation i andra krävande arbetsmiljöer tillsammans med 

den höga incidensen av patientskador relaterade till bristande kommunikation inom vården gör 

att införande av SBAR i Sveriges hälso- och sjukvård rekommenderas starkt (3).  
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TIDIGARE STUDIER AV SBAR 

En svensk studie (7) med syftet att utvärdera effekterna av SBAR-implementering visar att 

metoden uppfattas vara en bra struktur att använda vid rapportering. Studien visar att ett 

signifikant antal deltagare ansåg att metoden fungerade bra vid muntlig rapport av patienters 

tillstånd. Resultatet visade även att om SBAR inte användes vid rapportering upplevdes ökad 

risk att uppgifter glömdes bort. 

I en studie (10) från ett sjukhus i Pittsburg, USA, mottogs SBAR väl av både sjuksköterskor och 

läkare. Innan införandet av modellen fick personalen svara på fem frågor gällande effektiv 

kommunikation. Ett halvår efter implementeringen av SBAR fick personalstyrkan svara på 

samma frågor igen för att utvärdera effekten av den. Resultatet visade dramatiska förbättringar 

och sjuksköterskorna använder sig numera alltid av modellen vid passbyten. Resultatet visade 

även att både nyexaminerade och erfarna sjuksköterskor kände sig mer självsäkra i kontakt med 

läkare vid kritiska patientsituationer. I en annan studie (11) från Australien infördes SBAR som 

del av ett större patientsäkerhets- och kommunikationsprojekt med syftet att förbättra 

kommunikation mellan sjukvårdspersonal vid överrapporteringar. Innan införandet 

uppskattade 85 % av sjuksköterskorna att det behövdes förbättring av kommunikationen. Efter 

implementeringen upplevde 68 % av dem att överrapporteringar hade förbättrats och, även i 

denna studie, kände sig en stor del av sjuksköterskorna (80 %) mer säkra vid kommunikation 

med läkare.  

Flera studier (10; 11; 14) visar på ökad självsäkerhet hos sjuksköterskor vid kommunikation 

med läkare då SBAR införts. För sjuksköterskor kan det kanske kännas svårt att ge läkare 

medicinska rekommendationer liksom att vissa läkare kan ha svårt att ta emot medicinska råd 

från sjuksköterskor, men korrekt användning av SBAR kan sammanjämka sjuksköterskors och 

läkares kommunikationsmönster och bidra till att tillvarata allas kompetens för ökad 

patientsäkerhet. Medicinskt ansvar ligger alltid sist hos läkaren och det förändras inte även om 

SBAR tillämpas (3).  

En litteraturstudie (15) baserat på åtta vetenskapliga studier visar att SBAR förbättrar 

kommunikation, teamwork och kommunikativt självförtroendet hos vårdpersonal och 

studenter. Resultatet talar för användning av SBAR som strukturerad kommunikationsmodell 

vid överrapportering och påtalar att modellen bör inkluderas i sjuksköterskeutbildningen. 

Flertalet studier (7; 10; 11; 14) redovisar ofta positiva resultat av SBAR, men det finns även 

studier med resultat av dålig följsamhet. Ludikhuize et al. (16) jämförde en grupp sjuksköterskor 

(n= 47) med SBAR utbildning mot en annan grupp sjuksköterskor (n= 48) som inte utbildats i 
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användandet av SBAR. Resultatet var överraskande och visade att följsamheten av SBAR ett år 

efter införandet var väldigt låg. Kommunikation saknade fortsatt struktur, med efterföljande 

informationsförlust, och endast en sjuksköterska använde sig under tiden för studien av SBAR 

som kommunikationsmall. Vid ett sjukhus i södra Sverige gjordes en observationsstudie (17) 

efter implementering av SBAR. Syftet med studien var bland annat att undersöka följsamheten 

av SBAR modellen vid överrapporteringssituationer mellan anestesisjuksköterskor och 

intensivvårdssjuksköterskor. Resultatet visar att följsamheten av SBAR vid överrapportering var 

låg. 

Många verksamheter är specifika och behöver ett anpassat innehåll vid införandet av SBAR. Bra 

sätt att börja SBAR-implementeringen är att engagera medarbetarna i att utarbeta ett 

verksamhetsanpassat innehåll (9; 18). SKL betonar vikten av utbildning och scenarioträning för 

personalen innan implementering genomförs. I en studie (19) från USA visar resultat att 

personal som genomgår utbildning av SBAR med scenarioträning har bättre kommunikation än 

de som inte utbildats. Inom kliniken för aktuell studie avsattes temadagar för att SBAR-utbilda 

personalen. Blandade personalkategorier från de olika avdelningarna samlades och fick muntlig 

information. Tillsammans med ett fiktivt, och för kliniken verkligt patientfall, fick personalen öva 

in metoden (20). I en studie (14) från Pennsylvania, USA, utfördes implementeringen av SBAR på 

liknande sätt. Sjuksköterskor fick med hjälp av kliniska patientfall och informationstillfällen 

utbildning i syftet med- och användandet av mallen. Resultatet visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna (87,5 %) upplevde SBAR till hjälp i organisering och rangordning av 

kommunikation.   

 

PROBLEMFORMULERING 

Det är lätt att tro att en nyinförd välrenommerad modell för kommunikation kommer att fungera 

perfekt, vilket sällan är fallet. Om det inte görs uppföljningar med återkopplande feedback till 

medarbetare och chefer inom samtliga professioner på arbetsplatsen är det lätt att metoder som 

SBAR aldrig fullbordas (1). Vid en klinik på ett universitetssjukhus i Norrland infördes SBAR för 

två år sedan. Användandet av SBAR har tidigare inte utvärderats vetenskapligt. Enhetschefer vid 

kliniken har observerat att äldre och mer rutinerade sjuksköterskor har svårare än yngre och 

mer nyutexaminerade sjuksköterskor att implementera SBAR som kommunikationsmall. De har 

även noterat att rapporterna inte verkar ha förkortats i tid efter införandet av SBAR.  
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SYFTE 

Syftet med den här studien är att undersöka användandet av SBAR som kommunikationsmall vid 

överrapportering av patienter.  

Hypotes 1: Nyutexaminerade som gått SBAR-utbildning använder sig av mer strukturerad och 

relevant kommunikationsöverföring än rutinerade sjuksköterskor med mer erfarenhet som gått 

SBAR utbildning.  

Hypotes 2: Överrapporteringar vid passbyte internt inom en avdelning följer mer sällan en 

strukturerad mall för kommunikation jämfört med överrapporteringar från en avdelning till en 

annan.  

Hypotes 3: Överrapporteringar som följer SBAR-struktur tar kortare tid och innehåller mer 

relevant information jämfört med överrapporteringar som inte följer SBAR. 

 

METOD 

DESIGN 

Metoden som användes i studien var kvantitativ observationsstudie tillsammans med 

strukturerade enkätfrågor. Observationsstudier kan ur ett externt perspektiv ge detaljerad 

information om vad som verkligen sker. Vid observationer kan händelser som uppmärksammas 

i ett vardagligt sammanhang bli identifierade och tas upp till diskussion och som studieform 

anses observationsstudier som en effektiv metod för att få förståelse för samband mellan viktiga 

delar i en enhet (21). Eftersom författaren är under specialistutbildning med inriktning mot 

intensivvård föll valet av enhet på en intensivvårdsavdelning (IVA) tillsammans med 

samhörande operation (OP) och intermediär (IM) vårdavdelning. Författaren agerade 

observatör vid samtliga observation- och överrapporteringstillfällen. 

Observatören använde avdelningarnas befintliga SBAR-mall (Bilaga 1) som protokoll och stöd 

för att strukturerat kunna bedöma innehållet i varje rapport. För fler infallsvinklar (och inte 

endast observatörens bedömning av överrapporteringarna) ansågs det angeläget att få med 

även sändarnas självskattningar och mottagarnas bedömningar i användandet av SBAR vid varje 

rapport. En enkät (bilaga 2) med nio strukturerade frågor skapades och fylldes efter avslutad 

rapport i av både observatör, sändare och mottagare.  
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INSTRUMENT 

Reliabilitet definieras som att det använda instrumentet mäter samma sak hela tiden. Validitet 

definieras som att det använda instrumentet mäter det som det var tänkt att mäta (21). 

Författaren fann i genomgången litteratur ingen sedan tidigare använd, och reliabilitetstestad, 

enkät som kunde mäta det som planerades mätas i den här studien och baseras därför på en 

enkät som konstruerats av författaren med hjälp från handledare. De fyra första frågorna i 

enkäten representeras av bakgrundsvariabler endast avsedda för sändare och mottagare att 

fylla i. Enkätens fem sista frågor motsvarar bedömningar av rapporterna huruvida de följer 

SBAR struktur eller inte, procentuellt uppfylld SBAR mall, procentuellt upplevd relevans av 

rapport, om det i rapporten bedömdes att det fanns tid till frågor och funderingar samt hur 

tidsåtgången för rapporten upplevdes. Observatören svarade efter varje avslutad rapport endast 

på enkätens fem sista frågor. De fyra första representerade bakgrundsvariabler avsedda för 

sändare och mottagare och dessa fyllde i enkätens alla frågor efter avslutad rapport. 

Enkäten pilottestades inom samma klinik ett par dagar innan själva observationsstudien 

startade. Under pilotstudien framkom vissa svårigheter att tolka två påståendefrågor gällande 

relevans och irrelevans av information i rapporterna. Dessa två frågor omkonstruerades från två 

påståendefrågor till en gemensam linjär kryssfråga (Bilaga 2, fråga 7). Enkäten pilottestades inte 

ytterligare efter dessa förändringar framförallt på grund av tidsbrist. Den frågeform som dessa 

frågor omkonstruerades till förekom även sedan tidigare i enkäten och ansågs inte i pilotstudien 

som svårtolkad. Det hade om möjligt varit optimalt om den slutgiltiga enkäten hade hunnit 

pilottestats innan studiens start. 

Sju frågor i enkäten (Bilaga 2, fråga 1-5 samt 8-9) var utformade som kryssfrågor med två till tre 

svarsalternativ. De två linjära kryssfrågorna (Bilaga 2, fråga 6-7) utgjordes av en 100 millimeter 

lång linje där 0 % var markerat längst till vänster på linjen och 100 % markerat längst till höger 

av linjen, i mitten av linjen var 50 % utmarkerat. Tanken med dessa frågor var att komma fram 

till ett jämförbart resultat i medelvärde av rapporternas procentuellt uppfyllda SBAR mall och 

procentuella relevans. I fråga 6 (Bilaga 2) motsvarade 0 % att uppfylld SBAR mall saknades helt, 

50 % motsvarade till hälften uppfylld SBAR mall och 100 % bedömdes som komplett uppfylld 

SBAR mall. I fråga 7 (Bilaga 2) motsvarade 0 % en fullständigt irrelevant bedömd rapport, 50 % 

motsvarade till hälften bedömd relevant rapport och 100 % bedömdes som en fullständigt 

relevant rapport. 
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URVAL 

Det fanns endast begränsad tid till studien och datainsamlingen och eftersom författaren ensam 

planerades agera observatör vid alla observationer begränsades antalet i förväg. Målet med 

insamlingen var att observera 30-40 överrapporteringar med minst tio observationer från de tre 

olika rapporteringssorterna (OP->IVA, IVA->IVA, IVA->IM). Ingen av forskningspersonerna 

uttalade att de inte ville delta i studien men vid ett tillfälle glömde en sändare att fylla i sin enkät 

vilket ledde till att observationen inte kunde tas med till analys.  

Urvalet bestod av anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor (IVA sjuksköterskor) och 

grundutbildade sjuksköterskor från tre olika avdelningar inom kliniken. Överrapporteringar 

som observerades var vid överflyttning av patient från OP avdelning till IVA, vid passbyten 

internt inom IVA samt vid överflyttning av patient mellan IVA och IM avdelning. Vid 

överflyttning från OP avdelning var det anestesisjuksköterskor som gav rapport till IVA 

sjuksköterskor. Vid passbyten internt inom IVA rapporterades det IVA sjuksköterskor emellan. 

När patienter överflyttades från IVA gavs rapport av IVA sjuksköterskor till grundutbildade 

sjuksköterskor på IM avdelning. Detta gav tre olika rapportsorter; OP->IVA, IVA->IVA, IVA->IM. 

Alla sändare var specialistutbildade sjuksköterskor, förutom två grundutbildade sjuksköterskor 

från IVA som båda var under aspirantutbildning mot blivande IVA sjuksköterskor (dessa 

räknades in i resultatet som IVA sjuksköterskor). 

I studien inkluderades 111 enkäter från 37 olika observationer; 11 observationer mellan OP 

avdelning och IVA gav 33 enkäter, 12 observationer mellan IVA och IM avdelning gav 36 enkäter 

samt 14 observationer internt inom IVA som gav 42 enkäter. Vid vissa situationer utfördes flera 

olika rapporter samtidigt. Observatören valde då att utföra observationen där det fanns 

sjuksköterskor som inte tidigare varit deltagare i studien, för att få ett så brett resultat som 

möjligt.  Efter hand blev det svårare att observera enbart nya deltagare och i materialet har ett 

fåtal sjuksköterskor observerats fler än en gång, dock aldrig fler än två gånger som sändare eller 

mottagare. I de totalt 37 observationerna finns 34 olika sändare och 33 olika mottagare 

(observatören var alltid densamma). En önskan från författaren hade varit att alla 

sjuksköterskor som arbetar inom de valda avdelningarna hade observerats. 

 

DATAINSAMLING 

Involverad personal informerades om studien genom att biträdande avdelningschef skickade ett 

informationsmeddelande via intern mail. Försökspersonerna informerades även i förväg och 

löpande muntligt vid avdelningarnas informationsmöten. Insamling av data utfördes mellan den 
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2-6 december 2013. Författaren var under datainsamlingsperioden på plats inom kliniken som 

observatör vid alla planerade överrapporteringstillfällen, det vill säga vid passbyten klockan 

06.45, 13.00 och 21.00. Däremellan fick observatören hjälp av enhetssamordnare att strukturera 

upp dagarna att så många överrapporteringar som möjligt kunde observeras, med hjälp av 

operationsprogram och planerade överflyttningar mellan IVA och IM avdelning.  

För att påverka försökspersonerna så lite som möjligt placerade sig observatören under 

överrapporteringarna vid sidan av eller bakom deltagarna, på ett sådant avstånd att 

kommunikationen kunde registreras. Med hjälp av ett tidtagarur uppmättes rapporternas exakta 

längd. Ingen av deltagarna fick se enkätfrågorna före observationstillfällena eller de efteråt 

ifyllda enkäterna. 

 

ANALYS 

Insamlad data bearbetades med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 21(22). Tester som 

användes var T-Test, one-way ANOVA med Bonferoni post hoc test samt CHI två och Fishers 

exakta test (23). Vid jämförelse av medelvärden mellan två grupper användes t-test och 

jämförande av medelvärde mellan tre grupper användes ANOVA med Bonferoni post hoc test. 

Vid analys av två eller fler kontinuerliga variabler har CHI två test eller Fishers exakta test 

används. Statistisk signifikans bedömdes om p-värde <0,05 %. 

 

ETISKA ASPEKTER 

Författaren var till en början i kontakt med avdelningschef för IVA samt de som införde SBAR 

inom kliniken men efter hand fick studien även skriftligt godkännande av verksamhetschef för 

hela kliniken. När försökspersoner från de olika avdelningarna informerades om studien, fick de 

information om att deltagandet var frivilligt och att den information som skulle samlas in aldrig 

skulle kunna personbindas. En viktig del av integritetsskyddet i samband med forskning är att 

forskningspersoner har rätt att få information om hur deras personuppgifter används. Både i 

personuppgiftslagen och i etikprövningslagen finns bestämmelser om att forskningspersoner 

har rätt att få viss information om forskningen (24). 

Endast författaren har haft tillgång till enkäterna under och efter studiens gång. Materialet har 

endast använts till den här studien, och hålls inlåsta till dess arbetet är klart. Boswell och Cannon 

(21) beskriver vikten av att skydda varje forskningsperson i alla steg av forskningsprocessen 

vilket innebär moraliskt övervägande, valmöjligheter och pålitlighet från forskarens sida. För att 
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uppnå trovärdig forskning med ökade omvårdnadskunskaper är det av största vikt att forskare 

håller sig till den högsta etiska standarden (21). 

 

BIAS 

Det kan vara svårt att genomföra en observationsstudie utan att få inslag av bias, det vill säga ett 

systematiskt fel i resultatet (21). Författaren funderade en hel del på vilken information som 

innan studien skulle delges försökspersonerna angående innehållet, för att få så 

verklighetstroliga observationer som möjligt. Efter skriftligt godkännande av 

verksamhetschefen för kliniken informerades försökspersonerna att en observationsstudie 

gällande överrapporteringar av patienter skulle utföras. När datainsamlingen hade startat var 

det flera försökspersoner som kommenterade att observatören var där och att det var 

rapportering efter SBAR som observerades vilket naturligtvis kan ha påverkat resultatet.  

Citat IVA sjuksköterskor: 

”Visst förstår du att vi kommer att rapportera annorlunda och mer strukturerat nu när du är här.”  

”Oj ska du lyssna på mig, då måste jag skärpa mig… var finns SBAR pappret?” 

 

 

RESULTAT 

Beskrivning av studieobjekten 

Av försökspersonerna (n=74) var 78,4% (n=58) kvinnor och 21,6% (n=16) män. Deras ålder 

(medel= 48,8) sträckte sig mellan (min) 26 och (max) 64 år. Alla var grundutbildade 

sjuksköterskor som arbetat mellan tre och 40 år (medel=20,5) och av dessa var 81% (n=60) 

vidareutbildade inom anestesi och/eller intensivvård. Av försökspersonerna var 94,6% SBAR 

utbildade varav 81% utbildade inom den observerade kliniken. Det fanns inga påvisbara 

skillnader mellan sändare och mottagare (Tabell 1). 
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Tabell 1. Beskrivning av studieobjekt. Vid varje observerad överrapportering insamlades en 

enkät från vardera observatören, sändaren och mottagaren. Tabellen visar ålder, antal år som 

legitimerad sjuksköterska, antal år som specialistutbildad sjuksköterska, könsfördelning samt 

antal SBAR-utbildade. 

Bakgrundsvariabel  Sändare Mottagare 

 Ålder (år) 48,0±11,6 

 

49,6±11,6  n.s. 

Leg. sjuksköterska (år) 19,7±10,3 

 

21,4±11,6 

 

n.s. 

Spec. sjuksköterska 

(år) 13,4±10,3 

 

19,0±11,1 

 

p= 0,051 

Könsfördelning 

(kvinnor/män) 27/10 

 

31/6 

 

n.s. 

SBAR utbildade 

(ja/nej) 35/2 

 

36/1 

 

n.s. 

Bakgrundsdata från insamlade enkäter (medel±sd). Statistisk signifikans testad med t-test eller CHI två. 

 

Använder nyutexaminerade sjuksköterskor som gått SBAR utbildning sig av mer 

strukturerad och relevant kommunikationsöverföring än rutinerade sjuksköterskor med 

mer erfarenhet som gått SBAR utbildning?  

Enligt självskattningen (Bilaga 2, fråga 5) följde samtliga (100%, n=9) av de nyutexaminerade 

sändarna (0-5 år efter specialistexamen) SBAR-strukturen vid överrapportering, jämfört med 

61,5% (n=26) av de mer erfarna (>5 år efter specialistexamen)(Fishers exakta test; p= 0,029).  

Både nyutexaminerade och mer erfarna specialistsjuksköterskor uppskattar att de vid 

överrapporteringar uppfyllde SBAR-mallen till drygt två tredjedelar (Bilaga 2, fråga 6; 69,2±7,3 

% vs. 71,3±13,5%; t-test; n.s.). Däremot självskattar mer erfarna sjuksköterskor att de ger 

rapporter med mer relevant innehåll jämfört med nyutexaminerades självskattning (Bilaga 2, 

fråga 7; 86,3±9,5% vs. 76,9 ±9,9%; t-test; p=0,01). 

 

Följer överrapporteringar vid passbyte internt inom en avdelning mer sällan en 

strukturerad mall för kommunikation jämfört med överrapporteringar från en avdelning 

till en annan?  

IVA sjuksköterskors överrapportering inom en avdelning (IVA->IVA) följde SBAR struktur i 81% 

av fallen jämfört med IVA sjuksköterskors överrapportering från IVA avdelning till IM avdelning 
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där SBAR strukturen följdes i 92% av fallen. Vid anestesisjuksköterskors överrapportering 

mellan OP avdelning och IVA avdelning följdes SBAR strukturen i endast 24% av fallen (CHI två; 

p<0,001)(Figur 1).  

IVA sjuksköterskor uppfyllde SBAR mallen till nästan 80% vid överrapportering internt inom 

IVA avdelning (77,1 ±11,2%) liksom vid överrapportering från IVA avdelning till IM avdelning 

(78,8 ±13,4%). Anestesisjuksköterskors uppfyllde SBAR-mallen vid överrapportering av 

patienter från OP avdelning till IVA avdelning till endast 53,5±17,4% (ANOVA Bonferoni post 

hoc test; p<0,001).  

 

Tar överrapporteringar som följer SBAR struktur kortare tid och innehåller mer relevant 

information jämfört med överrapporteringar som inte följer SBAR?  

Rapporter med SBAR struktur tog i medel 8 min och 10 sek (±4 min och 21 sek) jämfört med 

rapporter utan SBAR struktur som i medel tog 5 min och 37 sek (±4 min och 34 sek) (t-test; n.s.), 

vilket antyder att rapporter som följer SBAR struktur inom de observerade enheterna tar 

snarare längre tid än de rapporter som inte följer SBAR struktur.  

Både mottagare och observatör bedömde ingen större skillnad i rapporters relevans oavsett om 

de följde SBAR struktur eller inte (t-test; p= 0,52 för mottagare respektive p= 0,36 för 

observatör) (Tabell 3). 

 

Figur 1. Följsamhet till SBAR strukturen vid olika typer av överrapporteringar; OP till 
IVA, internt på IVA respektive IVA till IM avdelning. (Bilaga 2, fråga 5). Y-axel; antal 
observationer. Statistisk skillnad i fördelning jämfört med OP-IVA, *= p<0,001; CHI-två.  
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Tabell 3. Bedömning av rapporters relevans. Procentuell relevans av rapport (Bilaga 2, fråga 

7) uppskattades genom ett kryss på en linje mellan noll och 100%, där noll procent motsvarar 

fullständigt irrelevant rapport och 100 procent motsvarar fullständigt relevant rapport. Tabellen 

visar observatörens och mottagarnas bedömningar av relevans av de rapporter som av 

observatör och mottagare bedömdes följa SBAR struktur i jämförelse med de som inte 

bedömdes följa SBAR struktur.  

OBSERVATÖR 

 

MOTTAGARE 

 SBAR 

struktur 

Relevans 

(%) 

SBAR 

struktur 

Relevans 

(%) 

Ja 85,8±9,1 Ja 87,3±7,8   

Nej 83,1±7,1 Nej 85,3±11,1 

Observatörens och mottagarnas bedömning av rapporternas relevans (medel ±sd) i förhållande till SBAR 

struktur.  

 

Hur bedömdes tidsåtgången i överrapporteringarna? 

I 103 (93%) av totalt 111 enkäter bedömdes rapporterna rimliga gällande tidsåtgång (Bilaga 2, 

fråga 9). I endast en enkät (0,9%) bedömde tidsåtgången till överrapportering för lång och i sju 

enkäter (6,1%) bedömdes tidsåtgången för lång. Tabell 4 visar medelvärden av den exakt 

uppmätta tiden vid de olika rapporteringstillfällena. Rapporter mellan OP avdelning och IVA 

avdelning var påvisbart kortare vid jämförelse med rapport internt inom IVA avdelning och 

överrapportering från IVA avdelning till IM avdelning. 

 

Tabell 4. Tid för rapporter vid de olika rapporteringsvarianterna.  

 

Tid för överrapportering (medel±sd). Signifikans testad med ANOVA med Bonferoni post hoc test. 

 

Avd. Min: sek 

 IVA-IVA 9:12±5:08 

 IVA-IM 7:41±2:83 n.s. 

OP-IVA 3:47±1:27 

 IVA-IM 7:41±2:83 p= 0,039 

OP-IVA 3:47±1:27 

 IVA-IVA 9:12±5:08 p= 0,001 
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Vad resulterade enkätens övriga frågor i för resultat? 

De tre olika rollerna (observatör, sändare och mottagare) bedömde överrapporteringarna 

likvärdigt i avseende om rapporterna följde SBAR struktur (Bilaga 2, fråga 5; CHI två; n.s.), till 

hur stor procentuell del rapporterna följde mallen för SBAR (Bilaga 2, fråga 6; 70,7±19,6% vs. 

70,7±12,0% vs. 70,5±21,1%; ANOVA; n.s.), till hur stor procentuell del rapporterna bedömdes 

vara relevant (Bilaga 2, fråga 7; 84,8±8,5% vs. 83,5±10,4% vs. 86,6±8,9%; ANOVA; n.s.) samt om 

det gavs tid till frågor och funderingar i rapporterna (Bilaga 2, fråga 8; CHI två; n.s.). 

 

 

DISKUSSION 

RESULTATDISKUSSION 

SBAR beskrivs som en av de bästa strukturerade kommunikationsmallar som finns (13). Många 

tänker kanske att SBAR endast är avsett att användas i stressiga och akuta situationer, men det 

har visats vara ett lika väl fungerande verktyg för strukturerad kommunikationsöverföring vid 

icke-akuta patient- och överrapporteringssituationer (14; 25). Vid sådana icke-akuta situationer 

är den här studien utförd- överrapporteringar av patienter internt inom och mellan avdelningar 

på en klinik vid ett sjukhus i norra Sverige. Syftet med studien var att undersöka användandet av 

SBAR som kommunikationsmall vid överrapportering av patienter. Studiens resultat diskuteras 

utifrån de tre hypoteserna. 

 

Använder nyutexaminerade som gått SBAR-utbildning sig av mer strukturerad och 

relevant kommunikationsöverföring än rutinerade sjuksköterskor med mer erfarenhet 

som gått SBAR utbildning?  

Huvudfyndet i studien visar att nyexaminerade specialistsjuksköterskor påvisbart oftare 

bedömer sig använda SBAR struktur vid överrapportering av patienter än mer erfarna 

sjuksköterskor med specialistutbildning. Författaren kunde inte hitta någon liknande studie som 

jämfört nyexaminerade och mer erfarna sjuksköterskors följsamhet till SBAR eller annat 

standardiserat protokoll för kommunikation, men flera studier (4; 10; 11; 14; 25) visar att SBAR 

som kommunikationsmall ökar självsäkerheten hos och förbättrar innehållet i både oerfarna och 

erfarna sjuksköterskors muntliga rapporter. 
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Många av de som arbetar inom den för studien observerade kliniken har jobbat där under 

väldigt många år och på så sätt arbetat sig fram till egna fungerande kommunikationsmönster. 

SBAR är ett relativt nytt sätt att kommunicera på inom sjukvården. Det kan tänkas att resultatet 

beror på att mer erfarna sjuksköterskor som jobbat på samma sätt under många år har svårare 

att förändra sitt kommunikationsmönster och följa en gemensam mall, jämfört med de mer 

nyutexaminerade som kanske inte hunnit arbetat in ett eget kommunikationssätt. Det kan också 

vara en tänkbar orsak att de som är mer nyutexaminerade redan kommit i kontakt med 

strukturerad överrapportering genom SBAR under sin specialistutbildning, och att mallen på så 

sätt inte känns främmande för dem att förhålla sig till. Tanken med SBAR är att samma 

information ska förmedlas vid alla överrapporteringar, oavsett vem som rapporterar och vem 

som tar emot rapporten, vilket skapar ett förväntat kommunikationsmönster. Strukturen kanske 

helt och hållet ändrar erfarna sjuksköterskors inövade kommunikationsmönster. Men tanken 

om en väl fungerande gemensam struktur som kanske upprepar viss information men lättare 

uppmärksammar bortglömd information känns, ur patientsäkerhetssynpunkt, väldigt bra.  

Resultatet ger statistiskt stöd till hypotesen vad gäller struktur av rapporterna men det är 

anmärkningsvärt att de mer erfarna specialistsjuksköterskorna, som bevisligen mer sällan 

använder sig av SBAR struktur, istället bedömer sig rapportera påvisbart mer relevant 

information än de mer nyutexaminerade specialistsjuksköterskorna. Genom detta förkastas den 

andra delen av hypotesen vad gäller relevans av rapporterna och resultatet kan tolkas så att det 

inom den observerade enheten är nyutexaminerade sjuksköterskor som använder sig av SBAR 

struktur oftare än de mer erfarna sjuksköterskorna, samtidigt som de erfarna sjuksköterskornas 

rapporter upplevs mer relevanta.  

Många andra studier(4; 10; 11; 14; 25; 28) har kommit fram till att SBAR struktur hjälper 

sändare att sortera och utelämna irrelevant information. Aktuell studie antyder att de som 

använder SBAR struktur bedöms rapportera mindre relevant information jämfört med de som 

inte följer SBAR struktur som istället bedöms rapportera mer relevant information. Erfarna 

sjuksköterskor kan vara mer angelägna än nyutexaminerade sjuksköterskor att ge och få mer 

ingående och detaljrik information vid överrapportering av patienter. En möjlighet är att de 

självskattar sin rapport mer relevant än de med mindre erfarenhet som inte kräver samma 

ingående och detaljrika information. Ordet relevant blir en tolkningsfråga som kanske upplevs 

på olika sätt, inte bara i relation till ålder och erfarenhet. 
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Följer överrapporteringar vid passbyte internt inom en avdelning mer sällan en 

strukturerad mall för kommunikation jämfört med överrapporteringar från en avdelning 

till en annan? 

Studiens resultat visar att rapportering mellan IVA sjuksköterskor internt inom IVA mer sällan 

följer SBAR struktur jämfört med överrapportering mellan IVA- och IM avdelning. 

Överrapporteringar mellan avdelningarna OP avdelning och IVA var däremot påvisbart mindre 

SBAR strukturerade än de andra rapportsorterna. Sändande anestesisjuksköterskor från OP 

avdelning använde mer sällan SBAR struktur jämfört med sändande IVA sjuksköterskor, vilket 

talar mot hypotesen som drog alla rapporter ”från en avdelning till en annan” över en kam. Med 

tanke på den stora skillnaden i resultat mellan OP->IVA rapport och IVA->IM rapport kunde de 

inte slås ihop för att bilda ett gemensamt resultatsvar för rapporter från en avdelning till en 

annan.  

I likhet med aktuell studie observerades i en annan studie (17) för magisteruppsats 

följsamheten av SBAR vid överrapportering från OP avdelning till IVA vid ett sjukhus i södra 

Sverige. Författarna fann låg följsamhet av SBAR totalt sett, men under A som står för Aktuellt 

där bland annat typ av anestesi framkom fann de 90-100% följsamhet, vilket de förklarar med 

att det var huvudinnehållet i rapporterna. Det finns således andra operationsavdelningar i 

Sverige som använder sig av SBAR-mall och har problem med följsamheten till SBAR: kanske på 

grund av att den information som överförs från operation är väldigt specifik. En nylig studie (26) 

visar att standardiserat protokoll för postoperativ överrapportering förbättrade 

kommunikationen och samarbetet mellan sändare och mottagare, samt minskade antalet 

avvikelser relaterat till informationsbrister. 

RabØl et al. (27) fann i sin studie att största antalet kommunikationsbrister fanns i samband 

med överrapporteringar. Vid överrapporteringar mellan personal där befintlig struktur 

saknades var kommunikationsbristerna som störst, till exempel när patienter flyttades mellan 

enheter och sjukhus eller när överrapportering skedde mellan olika specialiteter. Enligt 

författarna finns få tidigare studier som beskriver det här problemet, då observations- och 

intervjustudier ofta endast beskriver kommunikation inom en enhet eller en grupp av 

människor och inte jämför olika enheter eller olika grupper av människor. 

Lyckad kommunikation inom ett team kan vara lika komplext som varje enskild individ i teamet 

är. Men om SBAR med förväntat kommunikationsmönster används rutinmässigt så händer det 

mer sällan att viktig information faller bort, oavsett vem som rapporterar eller tar emot rapport 

(12).  
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Tar överrapporteringar som följer SBAR struktur kortare tid och innehåller mer relevant 

information jämfört med överrapporteringar som inte följer SBAR?  

Resultat visar att rapporter inom den observerade kliniken som följer SBAR struktur snarare tar 

längre tid än de som inte följer strukturen. Liknande resultat framkom även i en annan svensk 

studie (7) där resultat också visade att det ibland tog längre tid att rapportera utifrån SBAR. Det 

kan kanske uppfattas negativt men Blom och Westergren (7) menar att det även kan innebära 

att tid läggs på att allt väsentligt rapporteras och att inget blir missat, vilket även Street et al. (5) 

antyder i sin resultatdiskussion. Författaren till aktuell studie hade, innan studien utfördes, en 

hypotes om att rapporter strukturerade enligt SBAR tar kortare tid och innehåller mer relevant 

information (och då mindre irrelevant information) och det finns även studier som tyder på att 

SBAR minskar tid till rapport (5; 27; 28). Cornell et al. (4) hade också en hypotes om att SBAR 

skulle minska total tid till rapport men deras resultat fick heller inget statistiskt stöd till 

hypotesen. 

Hypotesens andra del som antydde att mer relevant information ges i rapporter som följer SBAR 

struktur får i resultatet inte heller statistiskt stöd. Observatörens och mottagarnas enkäter ligger 

till grund för resultatet och det fanns nästan ingen uppmätt skillnad alls oavsett om rapporten 

bedömdes strukturerad efter SBAR eller inte. Rapporter som bedöms relevanta till 80% antas 

också innehålla 20% irrelevant information, och det är just den irrelevanta informationen som 

strukturerade kommunikationsmallar bland annat är till för att minska. I den här studien verkar 

det inte spela någon roll hur rapporterna struktureras, de bedöms ändå bestå av cirka en 

femtedel irrelevant information. 

I aktuell studie noteras att rapporterna från OP avdelning (som utgör cirka en tredjedel av 

resultatet) endast bedömdes följa SBAR struktur i cirka 25% av fallen men står för signifikant 

kortare rapporttid än de andra två rapportsorterna. Med hänsyn till detta är det troligt att 

resultatet hade sett annorlunda ut om inte rapporter från OP hade varit inkluderade, då de 

andra rapportsorterna i studien inte skiljde sig lika mycket åt vare sig i tid eller av SBAR 

struktur. 

 

Övrigt 

SBAR ger möjlighet till closed loop communication genom delen Rekommendation, ett enkelt 

sätt för båda parter att förstå att de är överens. I de fall i studien som SBAR strukturen följdes 

var detta ett moment som återkom och vid dessa tillfällen var sändare och mottagare överens 

innan rapporten avslutades. En studie från 2010 (29) beskriver hur SBAR som 
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kommunikationsverktyg hjälpte personal att strukturera upp sin information och kvittera 

samstämmighet (closed loop communication) i både akuta och icke-akuta patientsituationer. 

Ibland kan arbetstempot på en avdelning vara stressigt och det är av största vikt att muntliga 

rapporter är tydliga och av relevans för mottagare. Om alla avdelningar ständigt skulle 

rapportera utifrån SBAR så skulle alltid samma saker framföras, oavsett vem som rapporterar. 

På så sätt kan mottagare lättare uppfatta om någonting missas eller utelämnas. För att få god 

följsamhet till SBAR med strukturerad kommunikation vid överrapportering så vore det 

praktiskt om alla de tre observerade avdelningarna utgick från samma rapporteringsmall. Även 

om det rapporteras olika saker från olika avdelningarna så hör ändå all information in under 

någon av rubrikerna i SBAR-mallen. Inom den observerade kliniken kan det bli aktuellt att 

befintlig SBAR-mall behöver konstrueras om för att passa de olika avdelningarna, alternativt att 

det modifieras en mall för varje avdelning. Det är förstås smidigt att rapportera utifrån 

operations- och övervakningsjournaler, och varje sjuksköterska skapar sig efter hand en egen 

struktur vid rapportering, men om det är gemensamt strukturerad kommunikation med hjälp av 

SBAR som är målet behöver nog implementeringen följas upp med kontinuerlig scenarioträning. 

I en studie från 2010 (30) beskrivs svårigheter med införande av strukturerad 

kommunikationsmall och att få sjuksköterskor och läkare till att ändra sina befintliga 

kommunikationsmönster som utmanande. Författarna beskriver att inlärningsprocessen kan 

och bör få ta lång tid men att de positiva utfallen av förändringarna på sikt kan bli betydelsefulla. 

Deltagarna i deras studie rapporterade till slut signifikanta förbättringar i kommunikation, 

samarbete och säkerhetsklimat. 

 

METODDISKUSSION 

En fördel med observationsstudie är att det ger en direkt inblick i den aktuella situationen och 

hur den ser ut just när studien utförs. En av nackdelarna med studieformen är att informationen 

till försökspersonerna kan ge en chans att tänka till och eventuellt få dem göra på annat sätt än 

vad som vanligtvis görs. Information på eventuell bekostnad av det ”verkliga” resultatet. 

Författaren anser att enkäten kontinuerligt mätte samma sak under studiens gång och att den 

även undersökte det som den var ämnad att göra. Deltagarna i studien kan tänkas motsvara 

övrig personal från den observerade kliniken men det är däremot tveksamt om de kan motsvara 

annan personal från liknande kliniker inom sjukhuset eller i resten av landet.  
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Observatören i studien är inte SBAR utbildad på samma sätt som majoriteten av 

försökspersonerna. Enda sättet som författaren kommit i kontakt med SBAR tidigare är genom 

sin specialistutbildning och under verksamhetsförlagd utbildning. Det hade varit intressant om 

en SBAR utbildad person agerat observatör, för att se om resultatet fortfarande hade sett 

liknande ut. Med tanke på att observatörens bedömningar inte skiljde sig påvisbart från de 

andra två gruppernas bedömningar är det troligt att resultatet blivit ganska lika. 

SPSS är ett vedertaget och välanvänt statistikprogram inom forskning. Författaren har inga 

djupare statistiska kunskaper vare sig i grundläggande statistik eller av programmet SPSS vilket 

får ses som en begränsning. Resultatanalys hade kanske gjorts mer ändamålsenligt med hjälp av 

annat, för författaren okänt, program eller test. 

Endast sändarnas enkäter ligger till grund för resultatet till huvudfyndet och måste ses som en 

begränsning, de utgör endast en tredjedel av det totala antalet enkäter i studien. Tanken med tre 

olika rapportroller var från början att få tre olika infallsvinklar med bedömningar; en utifrån 

(observatör), en från sändaren av rapporten samt en från mottagaren av rapporten. Detta 

uppfylldes inte fullt ut och det kan författare ha i åtanke inför en eventuell fortsatt/förbättrad 

studie. 

Till sist så var författaren ensam om att göra studien och alla observationer. Med tanke på viss 

tidsbrist för både studien och datainsamlingen får även det ses som en begränsning. Med fler 

observationer och mer material till analys hade resultatet kanske sett annorlunda ut.  

 

Vad hade kunnat göras annorlunda? 

Det hade varit intressant att göra en liknande studie inom samma klinik och endast jämföra 

överrapporteringar inom IVA och mellan IVA-IM avdelning, med tanke på att rapporter från OP 

avdelning skiljde sig så signifikant från dessa andra. Med fler försökspersoner från IVA kunde 

resultatet om möjligt ha blivit än mer motsvarande verkligheten vid överrapporteringar internt 

inom IVA och mellan IVA- och IM avdelning. Å andra sidan kan studiens resultat vara till hjälp att 

vägleda kliniken i vilka delar som bör omstrukturera om gemensam SBAR rapportering är målet. 
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KLINISK IMPLIKATION 

Det finns många välanvända kommunikationsverktyg för strukturerad informationsöverföring, 

SBAR är ett av de bäst ansedda och mest välanvända. Studien visar att olika avdelningar och 

personer med olika yrkeserfarenhet tar till sig och använder sig av SBAR på olika sätt. Mer 

forskning kring implementering av kommunikationsmallar behövs för att hitta rätt 

tillvägagångssätt för olika avdelningar. Implementeringen hotas rinna ut i sanden om den inte 

fortsättningsvis utvärderas. Förhoppningsvis kan studien användas som del av 

kvalitetssäkringsprojekt för kliniken mot mer strukturerad kommunikation vid 

överrapporteringar av patienter i vården. 

 

 

SLUTSATS  

Bristande kommunikation är en stor orsak till många vårdrelaterade skador som drabbar 

patienter i vården. Som sjukvårdspersonal måste vi göra vårt yttersta för att undvika att hamna i 

situationer som ökar risken för missförstånd. Organisationen bakom sjukvården måste 

samtidigt göra sitt yttersta för att skapa förutsättningar och ge sjukvårdspersonal möjligheten 

att kommunicera strukturerat. Studiens resultat visar att användandet av SBAR varierar mellan 

olika avdelningar och sjuksköterskors olika yrkeserfarenhet. Utvärdering ger ökad förståelse för 

hur en införd mall används men det behövs ytterligare utvärdering av kommunikationsmallen 

som helhet inom kliniken. Studier med kvalitativ ansats vore intressant genom att få ta del av 

inblandade professioners upplevelser i användandet av SBAR. 
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Bilaga 1. Protokoll SBAR-mall 

S 
I 

T 

U 

A 

T 

O 

N 

Namn: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktuellt problem… 

B 
A 

K 

G 

R 

U 

N 

D 

Relevant sjukhistoria:                                                                     Allergi: 

                                                                                                           Blodsmitta: 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

A 
K 

T 

U 

E 

L 

L 

T 

 

Aktuellt status: 
 

Neurologi/Kommunikation: 

 

 

 

Andning: 

 

 

 

 

Cirkulation: 

 

 

 

 

Nutrition: 

 

 

Elimination: 

 

 

Hud: 

 

 

Aktivitet: 

 

 

Sömn: 

 

 

Smärta: 

 

 

Psykosocialt/Anhöriga: 

 

 

 

Jag bedömer att…. 
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R 
E 

K 

O 

M 

M 

E 

N 

D 

A 

T 

I 

O 

N 

Jag föreslår att….                                                                                                                                Åtgärder/Planering 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns fler frågor? Är vi överens? 
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Bilaga 2. Enkät. 

OBSERVATÖR/SÄNDAR/MOTTAGARENKÄT 

 

1. Ange ditt kön. 

  

 Man 

 Kvinna 

 

2. Ange din ålder.  

______år 

3. Ange antal år som du har arbetat som legitimerad sjuksköterska?  

______år 

 

Endast om du är examinerad specialistsjuksköterska svarar du på detta. 

Hur många år har du arbetat som specialistsjuksköterska? 

 

______år 

 

4. Är du SBAR utbildad?  

 

 Ja, inom hjärtcentrum  

 Ja, någon annanstans än inom hjärtcentrum  

 Nej, inte alls. 

 

5. Upplever du att den muntliga rapporten rapporterades enligt ordningen S-B-A-R (rätt 

ordningsföljd)? 

 

 Ja  

 Nej  

 

6. Till hur stor del upplever du att den muntliga rapporten uppfyllde mallen för SBAR? 

Markera med ett kryss på linjen nedan. 

 

 

0 50%  100% 

Saknas helt Till hälften    Komplett 
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7. Till hur stor del upplever du att innehållet i den muntliga rapporten var relevant? 

Markera med ett kryss på raden nedan. 

 

 

0_____________________________50% ______________________100% 

 Fullständigt              Fullständigt  

 irrelevant   relevant 

 

8. Upplevde du att det i den muntliga rapporten gavs tillfälle för frågor och funderingar? 

 

 Ja 

 Nej 

 

9. Hur upplevde du tidsåtgången för den muntliga rapporten? 

 

 För kort 

 Rimlig 

 För lång 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


