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Abstrakt 
Bakgrund: Kommunikationsbrister inom vården är en betydande patientsäkerhetsrisk. 

Med anledning av detta har ett kommunikationsverktyg med akronymen SBAR 

introducerats syftande till att motverka detta genom att på ett strukturerat och säkert sätt 

överföra informationen. 

Syfte: Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av SBAR. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 10 anestesisjuksköterskor på 

två sjukhus i Sverige. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes baserat på detta. 

Inkluderades gjordes anestesisjuksköterskor som hade erfarenhet av SBAR utifrån ett 

bekvämlighetsurval.  

Resultat: SBAR uppfattades ge en struktur för kommunikation vilket bidrog till 

patientsäkerheten. Användningen av SBAR var trots detta varierande och många gånger 

bristfällig. Detta berodde främst på organisationsdynamik, förmågan att använda SBAR 

och implementeringsförfarandet. Det genomgående temat kom att benämnas Att vara 

kluven och arbeta i uppförsbacke. 

Slutsats: SBAR är ett kommunikationsverktyg som bidrar till patientsäkerhet och 

därmed patientens hälsa. Men för en lyckad implementering krävs en medvetenhet om 

och ett främjande av de feedbackprocesser som bidrar till användningen av SBAR. 

Sökord: Kommunikation, Patientsäkerhet, Systemteori, Hälsa, Vårdvetenskap 

 

 

Abstract 
Background: Insufficient communication in the healthcare environment is a 

considerable patient safety hazard. To prevent this, a tool for communication with the 

acronym SBAR has been introduced. This by arranging the information to be conveyed 

through a set structure. 

Aim: The aim is to examine the Nurse Anesthetists experiences of SBAR. 

Method: Semi-structured interviews were performed with 10 Nurse Anesthetists at two 

hospitals in Sweden. A qualitative content analysis was performed based on this. Nurse 

Anesthetists with experiences of SBAR were included through convenience sampling.  

Results: SBAR is perceived to provide communication with a structure promoting 

patient safety. Nonetheless the utilization of SBAR varied and was often lacking. This 

was mainly due to dynamics in the organization, proficiency with SBAR and the way it 

was implemented. The undergoing theme was called Working uphill in a state of 

discrepancy. 

Conclusion: SBAR is a tool for communication which contributes to patient safety and 

thus the patient’s health. A successful implementation requires awareness and a 

promotion of the feedback processes related to the use of SBAR. 

Keywords: Communication, Patient Safety, Systems Theory, Health, Nursing 
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1 Bakgrund 

1.1 Kommunikation och patientsäkerhet 

I en rapport från USA har bristande kommunikation visat sig vara den huvudsakliga 

orsaken till allvarlig skada eller död hos patienter, där dessa händelser kunnat undvikas 

(The Joint Commission, 2007). I händelseanalyser utförda på incidenter som har eller 

riskerat medföra vårdskada stod bristande kommunikation att finna som bakomliggande 

orsak till drygt en fjärdedel av fallen i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO, 2014) beskriver att det finns bristande överföring av information 

i vårdkedjan mellan alla yrkesgrupper och att denna brist ofta noteras när IVO 

identifierat en patientsäkerhetsrisk (IVO, 2014). Patientsäkerhet definieras som skydd 

mot vårdskada (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 2010:659, § 6). Det är oftast i samband 

med överrapportering av patient som brister i kommunikationen uppstår. Det är också 

då som risken för vårdskador och lidande för patienterna uppkommer. Missar i 

kommunikationen uppstår både inom och mellan personalkategorier (IVO, 2014). På en 

intensivvårdsavdelning uppmärksammades att de misstag som utgjorde en 

patientsäkerhetsrisk i 37 % av fallen berodde på kommunikationsbrister mellan läkare 

och sjuksköterska. Anmärkningsvärt är att den kommunikationen endast stod för 2 % av 

det totala arbetet på avdelningen (Donchin et al., 1995). Resultatet indikerar att 

kommunikationen är ett kritiskt moment där misstag i hög grad riskerar att uppstå 

jämfört med andra moment. 

 

1.1.1 Kommunikationsverktyget SBAR 

För att motverka bristfällig kommunikation och den patientsäkerhetsrisk det medför 

finns SBAR vilket står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. 

Det är ett verktyg med syfte att förbättra kommunikationen på ett sådant sätt att relevant 

information levereras tydligt och strukturerat. Genom detta finns förhoppningen att 

patientsäkerheten ska öka. SBAR anses vara särskilt lämpligt när en patient ska 

överrapporteras, vid tvärprofessionell kommunikation och i stressiga situationer. 

Samtalet inleds med Situation, det vill säga en presentation av den som ska 

kommunicera informationen, patientens identitet och det huvudsakliga problemet. 

Under Bakgrund ges en anamnes relevant för situationen som nyss rapporterats. Vid 

punkten Aktuellt tillstånd rapporteras patientens status och vad som antas vara orsaken 

till problemet. Under Rekommendation resoneras fortsatt handläggning baserat på det 

som kommit fram under ovanstående punkter. Dessutom bekräftas att båda parterna är 

överens och ifall det finns några fler frågor. Det exakta innehållet under de olika 

punkterna kan behöva modifieras beroende på verksamhetens natur och 

allvarlighetsgraden av patientens tillstånd. Exempelvis kan bokstäverna ABCDE läggas 

till under Aktuellt tillstånd (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2010). ABCDE 

är en akronym för att prioritera bedömning av en patients vitala funktioner och 

eventuella åtgärder för att upprätthålla dessa (Thim, Krarup, Grove, Rohde & Lofgren, 

2012). Se Bilaga A för exempel på hur ett hjälpmedel för att rapportera enligt SBAR 

kan se ut.  
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1.1.2 Uppkomsten och spridningen av SBAR 

SBAR har sitt ursprung i den amerikanska flottan och utvecklades av Doug Bonacum, 

säkerhetsansvarig vid Kaiser Permanente, vilket är en privat vårdgivare i USA. 

Bonacum hade använt detta sätt att arbeta under den tid han tjänstgjort inom 

ubåtsflottan (Institute for Healthcare Improvement, 2008). Tanken var att införa ett sätt 

för sjuksköterskan att rapportera den mest essentiella informationen på under 60 

sekunder gentemot läkarna (Kaiser Permanente, 2007). SBAR har även tidigare använts 

som en del i konceptet Crew Resource Management (CRM). CRM har sitt ursprung 

inom flygindustrin och syftar till effektiv kommunikation och samarbete i en 

komplicerad och riskfylld miljö. I Sverige presenterades SBAR 2010 av Sveriges 

Kommuner och Landsting men hade varit i bruk på enskilda sjukhus en tid innan detta 

(Sharp, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2015) arbetar alla landsting i Sverige helt eller 

delvis aktivt med att implementera SBAR sedan 2014. I dagsläget rekommenderar både 

World Health Organization (WHO, 2009) och Socialstyrelsen (u.å) användning av 

SBAR för att på ett strukturerat och säkert sätt överföra information. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Forskning visar att personal i samband med överrapportering efterfrågar de element som 

SBAR innehåller (Calleja, Aitken & Cooke 2016 ). När dessa element introducerades i 

form av en checklista för ett tvärprofessionellt team vid rapport av pediatriska patienter 

sågs att personalens tillfredsställelse över rapporten förbättrades (Funk et al., 2016). 

SBAR kan också ge ett tankemässigt ramverk som gör det lättare att förstå situationer 

som uppkommer. Nya sjuksköterskor kan ha svårt att få förtroende från läkare. Genom 

att använda SBAR når de nya sjuksköterskorna en större legitimitet genom att signalera 

en högre grad av kompetens (Vardaman et al., 2012). Sjuksköterskor uppgav en 

förbättrad struktur och fokus på rapporten där den röda tråden lättare gick att följa vid 

rapportering med SBAR (Spooner, Aitken, Corley, Fraser & Chaboyer, 2016; 

Woodhall, Vertacnik & McLaughling, 2008; Cornell, Townsend Gervis, Yates & 

Vardaman, 2014). SBAR kan också upplevas negativt som en del i en process där 

vården går från individuell flexibilitet till standardisering (Vardaman et al., 2012). 

 

En signifikant förändring påvisades beträffande hur mycket information som personal 

på en postoperativ avdelning i Sverige kunde återge efter att ha fått rapport enligt 

SBAR. När denna grupp jämfördes med kontrollgruppen kunde dock inte någon 

signifikant skillnad mellan grupperna påvisas. Det innebär att det inte går att bekräfta 

hypotesen som ställdes upp om att den strukturerade informationsöverföringen med 

SBAR gör att personer i högre utsträckning minns vad som förmedlats (Randmaa, 

Swenne, Mårtensson, Högberg & Engström, 2016). 

 

I samband med ett införande av SBAR underlättade detta kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna upplevde att de fick mer gehör för sina 

åsikter och det var lättare att påtala försämringar hos patienter (Woodhall et al., 2008; 

Raymond & Harrison, 2014; Clark, Squire, Heime, Mickle & Petrie, 2009; Vardaman et 
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al., 2012). När läkare tog emot rapport enligt SBAR från sjuksköterska ansågs den i 

högre utsträckning vara adekvat än när den gavs i annat format. I de fall läkarna inte 

ansåg att rapporten var tillräckligt bra för att vara underlag för kliniska beslut gavs den i 

över 90 % av fallen inte enligt SBAR (Compton et al., 2012). När SBAR började 

användas som rapporteringsverktyg i samband med försämring hos patienter så kunde 

en ökad överlevnad ses hos dessa. Jämfört med innan SBAR introducerades 

identifierades försämringar hos patienterna tidigare och de vårdades färre antal dagar på 

sjukhus (De Meester et al., 2013). SBAR har inte visats ge några signifikanta 

förändringar på tiden för rapport av patient (Randmaa et al., 2016; Funk et al., 2016; 

Cornell, Townsend Gervis, Yates & Vardaman, 2013). Efter implementering av SBAR 

fördes mer verbal dialog men huruvida det var positivt eller negativt för 

patientsäkerheten framgick inte (Cornell et al., 2013). 

 

Efter att SBAR införts på ett antal kirurg- och medicinavdelningar, sågs det ett år efter 

att sjuksköterskorna fått utbildning i SBAR, att det användes i mycket låg utsträckning 

(Ludikhuize, Jonge & Goossens, 2011). När SBAR infördes på flera olika sjukhus, där 

sjuksköterskor fick undervisning i SBAR, uppgav drygt hälften att de använde SBAR 

vid behov av brådskande informationsöverföring. Av de som använde SBAR bedömdes 

två tredjedelar ha god förmåga eller mycket god förmåga beträffande att behärska 

verktyget. De som inte använde SBAR uppgav i huvudsak att det berodde på att de var 

obekväma med verktyget (Compton et al., 2012). Följsamheten till direktiv om att 

använda SBAR verkar alltså kunna skilja sig markant mellan olika inrättningar. 

 

1.3 Studiens kontext 

Anestesisjuksköterskans arbete utgår i regel från en operationsavdelning där uppgiften 

är att genomföra anestesi (Gran Bruun, 2013) vilket innebär att upphäva olika 

sinnesintryck hos patienten (Anestesi, 2017). Arbetet på operationsavdelningen sker 

bland annat i samarbete med läkare och operationssjuksköterska. Dessutom sker 

gemensamt arbete med ambulanspersonal vid prehospital vård och transport mellan 

vårdinrättningar samt  med personal på vårdinrättningar på det egna sjukhuset där 

anestesisjuksköterskans kompetens efterfrågas. I arbetet ingår också att upprätthålla 

patientens vitala funktioner vilket ställer krav på adekvata bedömningar, snabba 

åtgärder och hantering av medicinteknisk utrustning (Gran Bruun, 2013). 

Anestesisjuksköterskan behöver ge rapport angående viktig information kring patienten 

vid en rad olika tillfällen. Ett sådant tillfälle är vid överlämning av patienten till den 

postoperativa överlämningen där Valberg (2013) framhäver vikten av att all relevant 

information är förmedlad och implikationerna av denna är förstådd. Det krävs alltså en 

förmåga att interagera med olika professioner samt att kunna leda arbetet inom teamet 

som vårdar patienten. Därmed ställs krav på att kunna kommunicera med teamets övriga 

medlemmar för att kunna upprätthålla patientsäkerheten (Riksföreningen för anestesi- 

och intensivvård [AnIVA], 2014). 
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1.4 Teoretisk referensram 

Sjukvården i Sverige innefattar flera yrkesgrupper med olika funktioner. Inom 

respektive yrkeskategori finns skillnader och olikheter, men målsättningen är 

densamma; att främja hälsa hos patienterna (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

1982:763, 2 §). Detta gör att hänsyn både måste tas till det sammanhang 

anestesisjuksköterskan och även det patienten vistas i. Därmed har vi valt systemteorin 

och begreppet hälsa som teoretiska referensramar. 

 

1.4.1 Systemteorin 

Från en systemteoretisk utgångspunkt måste en organisation se helheten för att kunna 

utvecklas och skapa ett fungerande system. Genom att endast fokusera på den egna 

delen i systemet blir de egna bristerna, eller brister i andra delar av systemet svårare att 

upptäcka. Ju större en organisation är desto svårare att se en handlings konsekvenser då 

konsekvensen kan komma långt bort i en annan del i systemet. En förekommande 

uppfattning är att om något går fel måste det vara någon annan som är skyldig. När 

personer delar upp omgivningen i vi och dem riskerar detta fenomen att uppstå. För att 

lära sig saker och bli en organisation som utvecklas krävs förmågan att förstå hur 

komplext systemet som sådant är, personlig utveckling hos systemets deltagare, en 

delad målbild och en reflekterande hållning (Senge, 2006). 

 

Traditioner kan försvaras när de istället borde ifrågasättas och ersättas med något bättre. 

Det kan beskrivas som en rutinerad inkompetens där individen är duktig på att undvika 

att lära sig nya rutiner och koncept. För att kunna ändra på något inom systemet krävs 

det att se till de komplexa underliggande processer som systemet är uppbyggt av. Hela 

kedjan måste beaktas för att förändra ett beteende och få till en reell förändring. Det 

finns heller ingen specifik individ eller grupp att skylla på när det är något som inte 

fungerar, eftersom alla inom systemet delar på ansvaret (Senge, 2006). 

 

Senges (2006) systemteori beskriver olika feedbacksystem som påverkar organisationen 

i fråga. Det ena är ett förstärkande, det andra ett balanserande. Den förstärkande 

effekten kan liknas vid en snöbollseffekt som driver utvecklingen antingen i en positiv 

eller negativ riktning. När en förändring genomförs leder det till att fler skeenden sätts i 

rörelse vilket kan orsaka än mer rörelse. Små åtgärder kan leda till stora skillnader inom 

en organisation. Den balanserande effekten fungerar som en farthållare på en bil. Har 

systemet ställt in en viss fart eller mål så kommer effekten att agera som en gas eller 

broms tills det givna målet nås. Även om ambitionen är att nå över målet spelar det 

ingen roll, då den balanserande effekten kommer vilja behålla status quo. Att då försöka 

tillföra förändringar i systemet kommer inte hjälpa eftersom orsaken bakom status quo-

effekten måste hittas för att kunna gasa eller bromsa.  

 

En tredje kraft inom system som hänsyn måste tas till är eftersläpande effekter. I vissa 

fall när en förändring genomförs inom ett system, så kan det ta lång tid innan en 

genomslagskraft av åtgärden kan ses. Om hänsyn inte tas till detta kan det leda till en 

för tidig ökning av förändringsåtgärderna, vilket i sin tur leder till att när effekten väl 
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slår igenom så blir effekten så stor att en kompensation åt andra hållet måste göras för 

att bromsa utvecklingen. Ju större rörelser som görs desto längre tid innan den kommer 

att befinna sig på en lagom nivå (Senge, 2006). 

 

Senge (2006) menar att det finns olika former av urtyper för organisationer. En av dessa 

kallas för Limits to Growth där det balanserade feedbacksystemet dominerar. Den 

innebär att det initialt vid införandet av exempelvis en ny uppgift kan ses en förändring i 

beteende inom en organisation, där den sprids och det verkar fungera. Men efter ett tag 

avtar effekten och i värsta fall blir det en tillbakagång av den förändring som 

genomförts och implementeringen uteblir. Att i detta fall fortsätta att trycka på med 

ytterligare energi för förändring vore fruktlöst. Kraften bakom förändringens uteblivna 

resultat måste först identifieras. Det kan till exempel röra sig om medarbetare som inte 

vill ändra sina vanor eller en fragmenterad organisation där en del av denna inte riktigt 

vet vad som händer inom de andra delarna av verksamheten. Det blir svårt att förstå 

flödet inom systemet (Senge, 2006). 

 

1.4.2 Hälsa 

Hälsa är ett begrepp med flera olika definitioner, där en vårdvetenskaplig sådan kan ses 

i kontrast till hur WHO definierar hälsa som att fullständigt ha ”fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande” (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 47). Istället utgår den 

vårdvetenskapliga definitionen från ett hänsynstagande till personens livsvärld vilket 

innebär en utgångspunkt från den subjektiva upplevelsen av omvärlden och den levda 

kroppen. En person har tillgång till världen genom den levda kroppen. Därför kommer 

sjukdom kunna göra att detta tillträde till livet utmanas, och så även upplevelsen av 

hälsa, när kroppen blir ett hinder istället för ett medium. Detta eftersom hälsa ses i ljuset 

av att vara en form av välbefinnande där personen är kapabel att genomföra de projekt 

av olika omfattning som utifrån livsvärlden anses betydelsefulla. Det kan ses som att 

vara aktiv i den egna existensen och för det krävs att det finns lust, mod och kraft i 

relation till denna. En balans mellan rörelse och stillhet behövs för att uppnå hälsa och 

att vara aktiv i den egna existensen. Exempelvis kan ensamhet vara fördelaktigt i en 

period för att ge ro och vila men också vara ofrivillig och förstöra denna balans. De 

sociala interaktionerna är också en del i att skapa mening och sammanhang. Mening och 

sammanhang är viktigt ur ett existentiellt perspektiv för att uppnå hälsa. Det gör också 

att lidande inte är en absolut motsats till hälsa om lidandet kan tillskrivas mening och 

sammanhang. Hälsa kan alltså föreligga trots lidande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Allt som är beskrivet ovan är sammanlänkat i vad som kommer att ge hälsa. Eftersom 

hälsa är vårdandets mål är det av angelägenhet för sjuksköterskan. Insatserna ska rikta 

in sig på att stärka de ovan nämnda processerna vilka bidrar till och utgör hälsan. En 

struktur är viktig för insatserna samtidigt som det krävs en följsamhet. Patientsäkerhet 

och kvalitativt god vård är en av sjuksköterskans angelägenheter. I egenskap av 

vårdpersonal är inte alla handlingar som utförs av den vårdande karaktären. Vissa saker 

medför ett hot mot patientens välbefinnande och hälsa. Det kan vara rutiner som inte 

följs som resulterar i vårdskador eller förlängda vårdtider för patienten, vilket kan 
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orsaka ett onödigt vårdlidande. Detta är något som skall undvikas så gott det går. Arbete 

inom sjukvården för att minimera vårdlidandet är av största vikt (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

1.4.3 Systemteori och hälsa 

 

It is interesting that the words ‘whole’ and ‘health’ come from the same 

root. So it should come as no surprise that the unhealthiness of our world 

today is in direct proportion to our inability to see it as a whole (Senge, 

2006, s. 68). 

 

Det arbete som utförs av anestesisjuksköterskan kommer att påverkas av en rad olika 

faktorer där organisationens utformning och funktion är av betydelse. Samtidigt 

förväntas den enskilda anestesisjuksköterskan vara en aktiv aktör i organisationen. 

Arbetet gentemot patienten sker i form av anestesiologisk omvårdnad (Gran Bruun, 

2013) samtidigt som det övergripande målet för sjuksköterskan är att främja hälsa hos 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Om vårdandets mål är att ge hälsa är utifrån det 

perspektivet det övergripande syftet med en patientsäker kommunikation att verka för 

patientens hälsa. Systemteorin kommer att användas för att ge en förståelse för de 

processer som är aktiva i det sammanhang både anestesisjuksköterskan och patienten 

verkar i. Den helhetsbild som presenteras av hälsa ovan behövs för att kunna värdera 

systemets funktioner gentemot nyttan för patienten, men också för att förstå den 

intention som bör genomsyra allt arbete som anestesisjuksköterskan utför. 

 

1.5 Problemformulering och syfte 

1.5.1 Problemformulering 

I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor poängteras vikten av att kunna 

kommunicera på ett korrekt sätt med teamets alla medlemmar. Anestesisjuksköterskan 

har ett antal kärnkompetenser vilka bland annat utgörs av att kunna leverera säker vård 

och samverka i team (AnIVA, 2014). Idag rekommenderas SBAR som verktyg för 

rapport av såväl SKL, WHO som The Joint Commission. Detta för att få en tydlig 

struktur och minska misstag orsakat av bristande kommunikation (WHO, 2009; The 

Joint Commission, 2007; SKL, 2010). Således är SBAR som kommunikationsverktyg 

intressant i relation till flera av de kärnkompetenser anestesisjuksköterskan förväntas 

behärska. 

 

En äldre litteraturöversikt konkluderade att det vetenskapliga underlaget för SBAR var 

bristfälligt. Detta eftersom antalet utförda studier var få och de flesta av dessa var av 

bristande kvalitet (Riesenberg, Leitzsch & Little, 2009). Inför denna uppsats gjordes en 

sökning i PubMed och CINAHL med sökordet “SBAR”. Relevanta artiklar lästes under 

förutsättning att de berörde färdigutbildade sjuksköterskor, var referentgranskade och 

initialt bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet. Fallstudier exkluderades. Endast en av 

dessa studier identifierades som en kvalitativ intervjustudie. Det fanns ingen svensk 

sådan studie. Vilken erfarenhet har svenska anestesisjuksköterskor av implementeringen 
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av SBAR inom deras verksamhet? Vilka hinder och möjligheter har 

anestesisjuksköterskor inom svensk kontext erfarenhet av, gällande att använda SBAR i 

det kliniska arbetet? Det är frågor som är obesvarade av den forskning som finns 

tillgänglig och som är intressanta både utifrån anestesisjuksköterskans kärnkompetenser 

men också utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att vårdandets mål är att ge patienten hälsa, vilket får anses som diametralt till att 

riskera att orsaka vårdskador hos denna genom brister i kommunikationen. 

 

1.5.2 Syfte 

Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av SBAR. 

 

2 Metod 

2.1 Studiedesign 

I detta arbete har avsikten varit att undersöka erfarenheter hos anestesisjuksköterskor 

kring ett specifikt fenomen. Henricsson och Billhult (2012) beskriver att när det är 

erfarenheter i sig som ska undersökas är det just den delen av verkligheten som ska 

försöka förstås och tolkas. Dessa erfarenheter är inte rätt eller fel utan det är 

erfarenheten som sådan som avses undersökas. För att få kunskap om erfarenheter kring 

fenomen, som i denna studies fall, går det inte att få kunskap om dessa genom 

kvantitativ datainsamling- och analys. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det inte 

går att mäta det som är omätbart och utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet 

framhålls vikten av att forskningsfrågan dikterar ansats och metod. I denna studie 

bedömdes den kvalitativa metoden, i detta fall med hjälp av intervjuer med stöd av 

Henricsson och Billhult (2012), lämpligt för att kunna svara på forskningsfrågan. 

Ansatsen har varit induktiv vilket enligt Lundman och Granheim (2012) innebär att 

analysen görs förutsättningslös utan att utgå från en etablerad teori. Vidare beskriver 

Lundman och Granheim (2012) hur de som utför en kvalitativ studie själva är med och 

påverkar processen till skillnad från en kvantitativ ansats där de försöker påverka så lite 

som möjligt. 

 

2.2 Urval 

I kvalitativ forskning väljs de som ska ingå i studien utifrån om de har erfarenhet av det 

som syftet anger (Henricsson & Billhult, 2012). Inklusionskriterierna i detta arbete var  

att personen var anestesisjuksköterska och hade erfarenhet av att arbeta med SBAR. 

 

Initialt var ambitionen att datamättnad skulle diktera det exakta antalet deltagare i 

studien. Primärt avgjordes det av tillgängligheten på informanter under studiens 

begränsade tid. Totalt kom 10 stycken anestesisjuksköterskor att intervjuas vilka var 

anställda på ett litet respektive mellanstort sjukhus i Sverige. 

 

När intervjustudier görs är ett riktmärke att 20 informanter ingår men i praktiken 

minskar ofta antalet informanter ner mot 10 stycken, då omständigheter gör att deltagare 

tackar nej. För få deltagare kan ge begränsad information (Danielsson, 2012). Samtidigt 
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får materialet inte vara så omfattande att analysen inte går att hantera (Trost, 2010). I 

kvalitativa studier som denna är det jämfört med metoder med kvantitativ inriktning 

viktigare med ett mindre antal personer som i sin berättelse kan ge goda beskrivningar 

av erfarenheter kring ett fenomen (Henricsson och Billhult, 2012). I jämförelse med 

kvantitativa studier där statistiska analyser kan användas för att beräkna urvalsstorleken 

är det vid kvalitativ forskning i högre utsträckning anförtrott forskarens goda omdöme 

(Sandelowski, 1995). 

 

Initialt kontaktades cheferna på tre olika enheter, på tre olika sjukhus, som anställde 

anestesisjuksköterskor. Ett av dessa arbetade inte alls med SBAR varför 

anestesisjuksköterskor på denna arbetsplats inte inkluderades i studien. I samråd med 

cheferna så skickades ett informationsbrev ut varpå intresserade fick höra av sig till 

studiens författare. Den andra arbetsplatsen besöktes under en arbetsdag och 

anestesisjuksköterskor ställde upp på intervju samtidigt som de kunde få avlösning inne 

på operationssal. De här metoderna att välja ut informanter kallas för 

bekvämlighetsurval och beskrivs kunna användas när deltagarna ska väljas ut från en 

specifik organisation (Polit & Beck, 2012). Eftersom det första försöket att få tag på 

informanter inte gav tillräckligt många deltagare rekryterades tre nya informanter via en 

andra omgång av förfrågningar. Trots vald urvalsmetod fanns det en bra spridning 

mellan anestesisjuksköterskor gällande yrkeserfarenhet där spannet var ungefär 0-40 år. 

Fördelningen mellan män och kvinnor var relativt jämn med 4 respektive 6 stycken i 

studien. 

 

2.3 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer vilket av Polit och 

Beck (2012) beskrivs som lämpligt då det är ett särskilt ämne som avhandlas men svaret 

på frågorna inte är givna. Till hjälp användes en intervjuguide (Se bilaga B) vilken 

utformades med stöd av Polit och Beck (2012), där de övergripande ämnena 

strukturerades. Informanterna fick prata utifrån dessa och där öppna följdfrågor i första 

hand användes för att stimulera informanterna att utveckla sina svar. På 

rekommendation av Danielsson (2012) konstruerades intervjuguiden som sådan att den 

endast var övergripande och inte för detaljerad. Intervjuerna utfördes i en lugn miljö. 

Båda dessa åtgärder syftade till att inte störa interaktionen mellan informant och den 

som intervjuade. Innan de intervjuer som kom att inkluderas i studien genomfördes, 

gjordes med stöd av Danielsson (2012) provintervjuer med två allmänsjuksköterskor 

varpå intervjuguiden utvecklades utifrån de lärdomar som drogs samtidigt som 

inspelningsutrustningens funktion säkerställdes. Utrustningen användes för att spela in 

intervjuerna och de skrevs sedan ut ordagrant i enlighet med Polit och Beck (2012). 

 

2.4 Analys 

Analysförfarandet började med att intervjuerna lästes i sin helhet av båda författarna ett 

flertal gånger. De meningsbärande enheter som svarade på syftet markerades och 

organiserades i en tabell. Dessa reducerades till kondenserade meningsenheter där 

endast det väsentliga kvarstod för att ge ett mer hanterbart material. Koder tilldelades de 
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kondenserade meningsenheterna varpå de kunde grupperas som underkategorier och 

slutligen övergripande kategorier. Denna abstraktionsprocess var inte linjär eftersom 

nya insikter vanns under analysens gång. Nivån av abstraktion kom att röra sig upp och 

ner samtidigt som koderna sorterades om i nya underkategorier och kategorier. Under 

hela analysen fanns det ett hänsynstagande till den kontext de olika enheterna som 

genomgick analys härstammade från. Denna del av analysen tog stöd i den kvalitativa 

innehållsanalysen som beskrivs av Granheim & Lundman (2004) vilka menar att denna 

nivå av analys rör sig på en manifest nivå vilket beskriver de synliga och uppenbara 

komponenterna i en text. Vidare beskriver de hur graden av tolkning och djup kommer 

att skilja sig åt och att även på en manifest nivå kommer en viss grad av tolkning att ske. 

 

I samband med utförandet av den manifesta delen av analysen som beskrivs ovan 

började även en genomgripande tolkning av materialet att uppstå. Detta kom sedan att 

bli till ett tema. Granheim och Lundman (2004) beskriver den tolkning av materialet 

som den latenta delen av en analys. De beskriver vidare att den latenta delen av 

analysen utgörs av den underliggande mening i datan vilken går som en röd tråd genom 

alla dess olika delar. Slutligen kom analysen både ha en manifest och en latent del. 

Under hela analysprocessen fördes en tät dialog mellan författarna till arbetet liksom 

med handledaren. För exempel på analysen se Tabell 1. 

 

Författarna till detta arbete har flerårig erfarenhet som sjuksköterskor och skriver arbetet 

inom ramen för specialistutbildning med inriktning mot anestesisjukvård. Båda två har 

egna erfarenheter med att arbeta med SBAR och försök till implementering av denna, 

med både positiva och negativa erfarenheter kring dessa aspekter. Vidare finns en 

yrkesmässig och/eller privat koppling till några av informanterna. De egna 

värderingarna har försökt sättas inom parentes. Arbetslivserfarenheterna som kommer 

med sjuksköterskeyrket har använts för att fördjupa den kontextuella förståelsen. 
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Tabell 1. Exempel på analys.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

ja, då känner jag… men 

sen egentligen är det jag 

säkert lika bra till dom 

små det är nog bara att 

jag inte är van, är van att 

använda det. 

Egentligen är det 

säkert lika bra till dom 

små det är nog bara att 

jag inte är van att 

använda det 

Ovana med 

verktyget 

Varierande kompetens  Interna faktorer 

för 

implementering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara 

kluven och 

arbeta i 

uppförs-

backe 

 

det var väl Sveriges 

Kommuner och 

Landsting som hade det, 

eller var det någon 

annan ifrån som var 

väldigt intresserad av 

detta, jag kommer inte 

riktigt ihåg. Men sen var 

det lugnt ett tag, men nu 

är det ju, har det blivit 

lite mer aktuellt sen 

något år tillbaka att man 

ska följa detta; SBAR. 

SBAR har blivit mer 

aktuellt igen sedan 

något år tillbaka.  

Varierande 

organisatori

skt fokus 

Implementerings- 

försök 

Externa faktorer 

för 

implementering 

jag tror att dom påverkas 

på ett… bra sätt för det 

förmedlar vidare det 

som har varit och … jag 

inte glömt med nåt så är 

det bra för patienten… 

Och sen tar man …och 

sen tar man bara det… 

väsent… det som ska 

och ingenting annat… 

Dom påverkas på ett 

bra sätt för det 

förmedlar vidare det 

som varit och jag inte 

glömt något. Det är bra 

för patienten. Tar med 

det väsentliga och 

inget annat.  

Patientsäker

t med 

strukturen 

Patientsäker 

kommunikation 

Praktiska 

erfarenheter av 

SBAR 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Informanterna fick i enlighet med Vetenskapsrådet (u.å) grundlig information om 

studiens syfte, vilka villkor som gällde samt att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst kunde lämna studien utan några repressalier (Se bilaga C). 

Samtyckesformulär fylldes i innan datainsamling påbörjades (Se bilaga D). Muntligt 

samtycke gavs från avdelningscheferna inom respektive verksamhet. Informanternas 

identitet behandlades konfidentiellt. Det material som finns på papper i form av 

samtyckesformulär förvaras inlåst utan någon koppling till dataunderlaget. Intervjuerna 

förvaras på samma sätt utan koppling till några nätverk. I så stor utsträckning som 

möjligt har materialet anonymiserats. De som har tillgång till källmaterialet är 

författarna, handledare och examinator. Information om informanterna och den data 

som samlades in användes endast inom ramen för denna studie. Den datainsamling som 

gjorts gjordes under sådana omständigheter att den inte omfattas av personuppgiftslagen 

(PUL, SFS, 1998:204, 5 §). 

 

Forskningsfrågan har inte bedömts som etiskt känslig. Studiens beskaffenhet var inte 

sådan att en etikprövning behövde genomgås baserat på Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS (2003:460, 3-4 §). En egen granskning gjordes 

utifrån Etikkommittén Sydosts (u.å) checklista där resultatet blev att någon etikprövning 

inte behövde göras. En risk- och nyttaanalys bör genomföras innan en studie genomförs 

(Polit & Beck, 2012). Den risk som identifierades var att informanterna kunde fråntas 
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tid från sitt arbete. Nyttan är att resultatet kan komma dessa till del och eventuellt vara 

kliniskt relevant för dem. Den samhälleliga nyttan består i möjligheten att utforska en 

aspekt av hälso- och sjukvården som ses som betydelsefull för patientsäkerheten. I 

enlighet med Polit & Beck (2012) riktades uppmärksamhet mot oförutsedda etiska 

dilemman under studiens gång. Några sådana uppstod inte. 

 

3 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av analysen av intervjuerna där ett antal olika 

underkategorier, kategorier och ett tema arbetades fram. Se Tabell 2 för översikt av 

dessa. 

 

Tabell 2. Översikt av underkategorier, kategorier och tema 

Översikt av underkategorier, kategorier och tema 

Underkategori Kategori Tema 

Aktiv och intuitiv användning  

Interna faktorer för 

implementering 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara kluven och arbeta i 

uppförsbacke 

 

Varierande kompetens  

Annan struktur används  

Externa faktorer för 

implementering 
Implementeringsförsök 

Organisation  

Användning av SBAR  

 

 

Praktiska erfarenheter av 
SBAR 

 

Patientsäker kommunikation 

Föreställningar om SBAR 

Kommunikationsverktygets 

flexibilitet 

 

3.1 Interna faktorer för implementering 

3.1.1 Varierande kompetens 

Flera av informanterna uttrycker kunskaper kring SBAR och anser att dessa är fullgoda. 

Men det finns en stor variation kring huruvida den egna förmågan anses adekvat och 

upplevelsen kring huruvida kollegornas kompetens är fullgod. En informant har 

erfarenhet från flera sjukhus och uttrycker att det var skillnad i kunskaperna kring 

SBAR hos personalen mellan dessa. 
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En betydande andel av informanterna beskriver att de saknar den kunskap som krävs för 

att använda verktyget på ett korrekt sätt. Det tar sig uttryck i att SBAR inte används, 

missförstånd kring när SBAR är relevant att använda men också i en osäkerhet kring 

vad som ska tas med i en rapport enligt SBAR. Flera av informanterna känner sig 

osäkra om de inte har en lapp med punkterna i SBAR framför sig vid överrapportering. 

Anledningar till detta är enligt några informanter att de upplever att de inte fått 

tillräcklig utbildning i SBAR men också att det finns en ovana vid att använda 

verktyget. En informant uttrycker följande angående förmågan att använda SBAR: “jag 

skulle inte kunna göra SBAR-rapport utan mitt lilla papper… Så sällan är det” 

(Informant 8). När SBAR används infrekvent blir det heller inte ett naturligt sätt att 

rapportera på. 

 

3.1.2 Aktiv och intuitiv användning 

Att rapportera enligt strukturen för SBAR är något som flera av informanterna beskriver 

kommer efter en tid. En informant beskriver hur det tog ett par år innan det flödade på 

enligt strukturen utan att aktivt behöva reflektera över denna. En av informanterna 

beskriver den intuitiva användningen: “…nej det blir mer och mer att man kör 

personnummer, patient, ja, bakgrund… det blir... som automatisering… “ (Informant 

10). Det kan också vara så att de utvecklat en egen struktur för strategi innan SBAR 

introducerades vilken är mycket lik SBAR, så att det hela kom naturligt redan från 

början. 

 

Denna intuitiva användning kan ställas mot att flera av informanterna beskriver att en 

aktiv tanke inför överrapportering med SBAR krävs. Det kan handla om att aktivt 

försöka hålla sig till strukturen men också att en aktiv tanke krävs för att kunna använda 

verktyget regelrätt vilket beskrivs av informant: “ja om jag ska göra det och använda det 

helt regelrätt då är det en aktiv tanke” (Informant 8). 

 

3.2 Externa faktorer för implementering 

3.2.1 Annan struktur används 

I vissa fall används en annan struktur än SBAR. Exempelvis kan ABCDE användas 

separat och inte som en del i SBAR. Alternativt någon form av lokala strukturer för 

kommunikation som följs. Dessa lokala rutiner kan vara lika SBAR i sin utformning. 

Det kan också röra sig om specifika checklistor som ska följas och som inte är 

utformade enligt SBAR. “Det finns ju en checklista som dom liksom… bockar i… men 

den är väl inte… den är ju inte som nån SBAR-variant”(Informant 8). 

En annan  informant beskriver: 

Så att då blir det ju inte som att man... när vi kör dom här 

traumaövningarna så har man ju inte SBAR i det konceptet, utan då... då 

kör vi ju efter ABCDE. Så då är det ju det vi liksom applicerar i 

situationen, och det vi rapporterar efter (Informant 4). 
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3.2.2 Implementeringsförsök 

Det finns en stor spridning gällande hur tydlig ledningen uppfattas vara i sina försök att 

implementera SBAR. Ledningen anses av flera vara positiv, tydlig och stöttande. 

Verksamhetsspecifik anpassning av verktyget kan göras i samråd mellan ledning och 

anestesisjuksköterskan på ett av sjukhusen. En informant beskriver den initiala insatsen 

vid implementeringen av SBAR: ”Alltså först när det kom så, det är ju några år sen, då 

hade man en utbildningsinsats här på sjukhuset... som jag tror alla gick.” (Informant 3). 

Ett sjukhus har SBAR-strukturen uppsatt på väggen som ett stöd för personalen. Det 

finns dokumentationskrav på att rapport ges enligt SBAR på ett av sjukhusen  

 

Parallellt och i kontrast till detta finns uppfattningen om att införandet av SBAR varit 

otydligt. Det organisatoriska fokuset är skiftande och en informant beskriver att det hela 

i stort runnit ut i sanden. Flera informanter beskriver hur SBAR introducerats för flera 

år sedan men att det på nytt blev aktuellt för något år sedan. På ett sjukhus finns enbart 

beslut på användning vid överrapportering från avdelningssjuksköterska till 

anestesisjuksköterska inför operation. Det kan ses som en begränsad ambition hos 

ledningen för graden av implementering av SBAR i verksamheten.  

En informant beskriver det varierande organisatoriska fokuset: 

Min personliga åsikt att ledningen följer modenycker som dom får höra 

när dom samspråkas med övriga chefer eller går på nån kongress eller 

dylikt. [...] I bästa fall implementerar dom den halvhyggligt. Sen, sen 

glöms det bort och sen kommer det nånting nytt som är så kallat mode 

(Informant 1). 

 

Ungefär hälften av informanterna har någon form av utbildning i SBAR. Hos de som 

inte har någon utbildning fanns exempel där anestesisjuksköterskan helt förlitar sig på 

ett inplastat kort, vilket kortfattat beskriver strukturen för SBAR, samt begränsad 

information på ett morgonmöte. Andra personer anser att den begränsade informationen 

varit fullt tillräcklig eller att de har adekvat utbildning. Exakt hur utbildningen sett ut 

har informanterna svårt att redogöra för. Den genomgående uppfattningen är däremot att 

utbildningen är antingen bristfällig eller upprepas för sällan. En informant redogör för 

utbildningsinsatserna: “den har väl vart nästan obefintlig. Kan jag ju säga här. Och det 

är nog därför… som inte vi använder det tillräckligt mycket tycker jag” (Informant 8).  

På ett sjukhus tas det upp årligen i samband med utbildning i hjärt-lungräddning. Ett par 

informanter har erfarenhet från skolan där SBAR tagits upp men menar att det mer är en 

uppmaning att SBAR ska användas. Flera av informanterna löser den bristfälliga 

utbildningen med att söka information om SBAR på egen hand. 

 

3.2.3 Organisation 

En tröghet i att införa nya rutiner beskrivs med varierande förändringsbenägenhet och 

att det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Det finns också ett visst motstånd mot 

användning av SBAR vilket tillskrivs specifika individer inom organisationen. En 

informant beskriver bemötandet: “Man märker kanske på ansiktsuttrycket att jaha, okej 
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vad seriös hon är.“ (Informant 9). Det kan också erfaras vid överrapportering till andra 

anestesisjuksköterskor där rapport med SBAR bemöts med en suck. 

 

En informant beskriver också svårigheterna med implementering inom sjukvården: 

Det är svårt att få in nya rutiner i sjukvården. Väldigt svårt. Stora 

personalgrupper, stora, olika personalgrupper… och kanske inte lika 

mycket… att det här är det som gäller och då gör man det. (Informant 6). 

 

Ett exempel på hur motstånd möttes är vid den delen av SBAR där rekommendation 

kring vidare handläggning är tänkt att ges. Hierarkin mellan läkare och sjuksköterska 

gör ibland att den delen helt hoppas över av anestesisjuksköterskan vilket av en 

informant beskrivs på följande sätt: 

Nä men det beror på vilken läkare man pratar med. Det är inte alla som 

tycker att det är kul när... eller som tycker att det är bra om det är en 

sjuksköterska som kommer med något förslag vad man ska göra. [...] då 

håller jag tillbaka det och så att dom ska få säga saker och sen kan man 

kanske diskutera i så fall (Informant 3). 

 

Den övervägande erfarenheten är däremot att inställningen till SBAR hos 

informanternas kollegor i organisationen generellt är neutral, accepterande eller positiv. 

Det finns också en vilja från kollegor att SBAR ska användas. Det kan yttra sig i form 

av ett påpekande när SBAR frångås eller en önskan om att ta emot rapporten enligt 

SBAR. En informant beskriver hur denne stärks i den egna användningen av SBAR när 

verktyget används av andra enheter och personalkategorier och sakta blir mer 

förekommande i organisationen: 

[...] en dag när jag rapporterade patienten på post-op jag var ny i juni och 

såklart jag använder SBAR men då det blev lite konstig om man säger jag 

berättade först vad det var för patient och sen anamnes och då påpekade 

post-opsyrran att du ska följa SBAR. Du vet vad det är … ja det vet jag 

(informant 9). 

 

Bristande överensstämmelse i rapporteringsförfarandet ger problem med användningen 

av SBAR när det inte är fullt implementerat i verksamheten. Flera informanter beskriver 

hur de blir avbrutna under rapport och att det blir svårt när inte båda parterna i 

kommunikationen använder SBAR där en av dessa anger följande:  

Då kanske den som man rapporterade över till avbröt en mitt i 

rapporteringen och frågade ’jaha men ska man göra någonting åt det’... ja 

då fick man ju tar det där och sen... blev det lite såhär rörigt tycker jag 

(Informant 2). 

 

Detta gör sig gällande både inom det egna sjukhuset såväl som mellan sjukhus i 

samband med transport av patient. 
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3.3 Praktiska erfarenheter kring SBAR 

3.3.1 Användning av SBAR 

Erfarenheterna kring användning av SBAR skiljer sig kraftigt åt mellan informanter och 

mellan situationer. Vissa beskriver att de använder SBAR ofta medan andra menar att 

det används ytterst sällan. På vissa enheter ges rapport enligt SBAR från avdelning till 

anestesisjuksköterska inför operation men inte till den postoperativa avdelningen 

generellt sett. Men vissa sjuksköterskor väljer att frångå denna tradition och rapportera 

enligt SBAR i samtliga fall:” Ja, jag tror dom försöker i alla fall och arbeta med det 

konceptet som vi har kommit överens om här eller det PM:et vi har.” (Informant 4). 

En annan informant uttrycker angående hur ofta SBAR används: ”Ja det är extremt 

sällan, är det… Jättesällan” (Informant 8).  

 

Flera av informanterna beskriver hur strukturen i SBAR frångås på eget bevåg. 

Antingen genom att ge en ofullständig rapport och överlåta till mottagande 

sjuksköterska att läsa sig till vad patienten gjort eller att själva strukturen modifieras 

efter personlig preferens där kvittens och rekommendation väljs bort. Anledningarna till 

detta anges vara stress och pressade polikliniska operationsscheman där patienterna är 

väsentligen friska men också utifrån personlig preferens vilket en informant beskriver 

som: 

Just S och B, alltså Situation och Bakgrund är ju lite... där tycker jag man 

kan få göra lite... man kan blanda ihop dom två. Men sen när man kommer 

till det där ABCD, just i vårt anestesi... då är det viktigt att följa strukturen 

liksom (Informant 2). 

 

Det finns en preferens för att använda SBAR i mer komplicerade fall vilket beskrivs av 

en informant på följande sätt: “Är det komplicerat med mycket på en patient därvid så 

använder man det nog… Då använder jag det faktiskt. Varje gång i princip” (Informant 

7). Några andra mönster för användning går inte att identifiera än att det används i olika 

utsträckning vid överrapportering av information som rör en patient. Den sammantagna 

bilden av informanternas erfarenheter av användningen av SBAR inom sina 

verksamheter är att det i praktiken är långt ifrån fullt implementerat. 

 

3.3.2 Patientsäker kommunikation 

SBAR uppges ge en kommunikation som är mer patientsäker med mindre antal 

incidenter. Anledningar som anges till det är att den information som ges håller det 

relevanta i fokus och inte ger överflödig information. Det uppges minska risken för att 

det relevanta i rapporten tappas bort: “för berättar man alldeles för mycket så tror jag 

läkaren liksom tappar tråden också och så lätt till att man missar det viktiga...” 

(Informant 3). 

 

Genomgående är olika beskrivningar av hur SBAR bidrar till att ge en struktur. Det 

uppges ge en kommunikation där det väsentliga rapporteras på ett tydligt sätt samtidigt 

som rapporten blir snabb, kort och koncis:  
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Nej men det är bra att ha ett strukturerat sätt... för man har ju upplevt 

några gånger att ibland kan det bli väldigt... rörig rapport, så håller man 

sig till det så blir det lite bättre struktur på det. (Informant 3). 

 

Vidare beskrivs hur SBAR ger mindre kommunikationsmissar genom att erbjuda en 

tydlig struktur som blir till en hjälp att komma ihåg: “det finns en mönster som jag… 

matar in… som jag… som hjälper mig inte glömma. Det funkar alltid.“ (Informant 10). 

Det beskrivs också ge en upplevelse av ökad trygghet i stressiga situationer då det 

underlättar att ha en mall att gå efter för att undvika att missa viktig information.  

 

Att rapportera enligt SBAR ger en samstämmighet där flera beskriver hur kvittensen i 

SBAR ger en bättre plan speciellt i samband med språkförbistringar. Andra beskriver 

SBAR som att det förstärker samarbetet i teamet och ger mindre antal 

missuppfattningar: 

Ja skillnaden är väl egentligen där i slutet... att man ska kvittera och säga 

att man är överens. Att båda uppfattat vad som ska göras... annars får man 

ju bara rapport och sen lägger man på luren, nu har man en bättre plan. 

(Informant 2). 

 

SBAR uppfattas också ge ett stöd åt de nya anestesisjuksköterskorna och hjälpa dem 

skapa en struktur för sin rapportering så att alla pratar samma språk: ”Sen är det en bra 

hjälp till de nya. Vad de borde ta med. [...] då vet man ju vilken mall man ska gå på så 

det inte blir äpplen och päron du rapporterar hela tiden” (Informant 6). 

 

3.3.3 Kommunikationsverktygets flexibilitet 

Det finns olika föreställningar där alla informanterna ser SBAR som övervägande 

positivt. Däremot anser flera att det inte tillför så mycket nytt som inte redan görs sedan 

tidigare. Detta eftersom att lång erfarenhet som anestesisjuksköterska redan har 

frambringat en förståelse för vad som är relevant att fokusera på. Samtidigt som det 

framkommer en struktur spontant som tangerar den i SBAR. Det finns även exempel på 

hur det i andra organisationer används en liknande struktur varpå uppfattningen blir 

likartad. Utifrån detta upplevs att SBAR snarare formaliserar en redan existerande 

struktur. En informant uttrycker följande: “Det, det är bara fördelar med detta. Det finns 

inte något negativt.” (Informant 5).  

 

SBAR uppges av en informant alltid vara lämpligt för de situationer som uppstår men 

den erfarenheten delas inte av alla. Vid en akut situation kan den prioriteras bort där 

mängden information som ges vid rapport med SBAR kan upplevas som överflödig: 

“det är ju oftast inte några längre alltså samtal så, ja vi ringer och kanske säger 'kan ni 

komma in, vi behöver hjälp, jag har luftvägsbekymmer.” (Informant 4). Ett strikt 

användande av SBAR beskrivs också ge upphov till dubbelrapportering i vissa fall. 

En annan informant uttrycker följande vid rapport av sjuksköterska från vårdavdelning 

inför operation angående den dubbelrapportering som kan uppstå när 

anestesisjuksköterskan redan läst in sig på patienten: 
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Jag har läst redan innan jag träffar patienten. Men dom kommer från 

avdelningen, då måste vi börja från början. Personnummer, vilka sida ska 

opereras, är patient ritad, har dom duschat patient, har patient fått 

premedicinering. Det är det som är viktigt för mig att ta reda på (Informant 

5). 

 

I vissa fall kan informanter uppleva att det är svårt att hitta rätt i SBAR. Det kan bli ett 

störande moment när en del i rapporten missas och de har gått vidare i strukturen: 

“Även om jag tycker det... om man... vi säger att man går igenom från S till R då... om 

man upptäcker att man missat någonting. Då kan jag bli lite störd.” (Informant 2). 

Stress beskrivs uppstå över att behöva komma ihåg den missade punkten till slutet av 

rapporten. Detta kan dock förbättras i takt med ökad användning av verktyget. 

 

Andra informanter beskriver att avsaknad av relevanta punkter är ett problem vid 

användning av SBAR. Det yttrar sig i form av att det som inte finns som en tydlig punkt 

kan glömmas bort. Problematiken beskrivs av en informant: “Det kommer alltid nåt 

utanför.“ (Informant 10). En avsaknad av Övrigt-punkt under Aktuellt i SBAR beskrivs 

och en avsaknad av att kunna platsa in sådant som inte är av livsviktig tyngd men där 

patienten uttrycker specifika önskemål om vård eller annan information under en tydlig 

plats. En annan informant beskriver det som följande: 

När man lämnar över så följer det med… om det är nåt annat… det… 

patienten vill att man ska ringa sonen och inte dottern eller så… det är sån 

information som borde följa med patienten så det inte missas och ändå… 

är det inte så viktigt för vården… tillfället… Men för henne är det det 

(Informant 10).  

 

3.4 Tema 

3.4.1 Att vara kluven och arbeta i uppförsbacke 

Det finns vissa specifika invändningar mot SBAR men alla informanterna anser att 

verktyget är bra och ger en struktur vilken renderar i en förbättrad och för patienten 

säkrare kommunikation. Samtidigt är erfarenheten att SBAR i många fall inte används. 

Här identifierades en kluvenhet inför verktyget. Det finns alltså en uppfattning om att 

SBAR är bra och ökar patientsäkerheten men trots det används det inte i full 

utsträckning. 

 

En genomgående erfarenhet kring implementeringsförfarandet av SBAR är dess 

begränsningar i kontinuitet beträffande att ge information och utbildning. Efter att de 

initiala åtgärderna för implementering utförts beskriver flera informanter hur ledningen 

inte utvärderade de faktiska effekterna av dessa eller ger någon återkoppling. SBAR ses 

alltså som färdigimplementerat utan att det faktiska utfallet av åtgärderna undersökts. 

Bristerna speglar sig i uttryck av osäkerhet kring användningen av, och okunskap kring, 

SBAR. Något som också verkar ha ett samband med osäkerheten kring SBAR är att den 

tänkta implementeringen på vissa håll är snäv där anestesisjuksköterskan endast 

förväntas använda verktyget i ett begränsat antal situationer. Samtidigt beskrivs hur det 
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finns en tröghet i organisationen när det kommer till att införa nya regimer, som till 

exempel hierarkier och svårigheter personal emellan. Allt detta inverkar på 

användningsfrekvensen. Den sammantagna bilden är att användningen är bristfällig. 

Den bristfälliga användningen kan liksom bristen i tillvägagångssättet för 

implementering påverka hur väl anestesisjuksköterskan behärskar SBAR. Detta genom 

att när verktyget inte används tillräckligt frekvent uppnås inte den grad av bemästrande 

av verktyget som krävs för anestesisjuksköterskan, för att osäkerheten kring 

användningen ska övervinnas. Båda dessa processer verkar påverka användningen 

negativt. 

 

Baserat på resonemanget ovan uppstår en svårighet att fullt ut implementera verktyget. 

Så länge SBAR inte är en självklar del i organisationen kommer det inte heller vara 

självklart för anestesisjuksköterskan att använda det. Och så länge SBAR inte används 

av individen blir det inte heller en självklar del i organisationen. Det kan illustreras som 

en uppförsbacke vilken anestesisjuksköterskan som individ, och tillsammans med 

organisationen som helhet, måste bestiga innan krönet nås där användningen är 

tillräcklig frekvent för att SBAR som verktyg sprids inom organisationen i en process 

som upprätthåller sin egen aktivitet. En analogi kan göras med den kritiska massan som 

är den minsta mängd kärnbränsle som krävs för att klyvningar av atomkärnor ska ske i 

en kedjereaktion som upprätthåller sig själv (Kritisk massa, 2017; Kriticitet; 2017). 

Denna uppförsbacke kan sägas vara oavhängig den enskilda anestesisjuksköterskans 

åsikt kring vinsterna med att använda SBAR. Så länge implementeringsprocessen 

befinner sig i denna uppförsbacke kvarstår sannolikt detta kluvna förhållningssätt inför 

SBAR. 

 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

En studies trovärdighet utgörs av flera olika faktorer. Förtroendet för att resultatet är 

sanningsenligt benämns som giltighet (credibility). Överförbarheten (transferability) 

avgör om resultatet kan föras över till en annan kontext eller andra personer. 

Tillförlitligheten (dependability) beskriver om resultatet skulle kunna upprepas av en 

andra forskare med liknande informanter och kontext. Verifierbarhet (confirmability) är 

ett koncept som berör om det är informanten som står för den data som kommer fram 

eller om det är särskilda intressen eller bias hos forskaren (Lincoln och Guba, 1985). 

Nedan kommer en diskussion kring studiens styrkor och brister föras, där den 

sammantagna bilden kommer att utgöra dess trovärdighet, där ovanstående 

begreppsapparat delvis kommer användas för att styrka denna. 

 

 

4.1.1 Urval 

Metoden för att välja ut informanter var ett bekvämlighetsurval. Sandelowski (1995) 

menar att de olika variationer som eftersöks hos informanter som ska delta i en studie 

ska vara av en sådan karaktär att de är analytiskt viktiga. En brist på denna variation kan 



  
 

19 

innebära att resultatet kan komma att ifrågasättas. Däremot kan ett urval i kvalitativ 

forskning vara så litet att skillnaderna i sig inte är analytiskt viktiga. Det finns flera 

tänkbara faktorer som i den här studien skulle kunna ha inverkan på de perspektiv som 

framförs. Exempelvis kan förhållningssättet till verktyget tänkbart kunna bero på 

arbetsplats, kön och erfarenhet i yrket. Ändamålsmässigt urval innebär att informanter 

kan väljas ut baserat på sådana kriterier (Patton, 2015). Problematiken i detta fall var 

svårigheten att rekrytera informanter till studier som denna. Istället gjordes valet att 

inkludera alla de personer som valde att ställa upp att delta i studien på de två 

arbetsplatser som kom att ingå. Baserat på svårigheten att få ihop tillräckligt med 

informanter bedömdes detta urvalsförfarande vara mest lämpligt utifrån 

omständigheterna. I praktiken var variationen kring faktorer som kön och erfarenhet i 

yrket stor, samtidigt som intervjuerna utfördes på två olika sjukhus. Detta stärker 

sannolikheten att få fram olika perspektiv baserat på dessa faktorer. Samtidigt är vi 

mycket väl medvetna om de stora problem som är associerade med ett 

bekvämlighetsurval vilka Patton (2015) menar består av bland annat ökad risk för olika 

former av bias och att informanterna nödvändigtvis inte är de som kan bidra med rikast 

information. 

 

Urvalsstorleken bör vara avhängigt djupet på intervjuerna och så pass stort att 

datamättnad nås. Därmed kan ingen fast siffra ges för vad som är ett korrekt 

deltagarantal (Polit & Beck, 2012). Datamättnad innebär att ytterligare datainsamling 

inte bidrar med några nya perspektiv och vanligen görs några ytterligare intervjuer efter 

det för säkerhets skull (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). 

Ambitionen var att datamättnad skulle styra antalet informanter. Patton (2015) menar att 

ett urval till datamättnad fungerar bäst när tid och resurser är obegränsade vilket fick 

erfaras i detta arbete. Vid intervju 9-10 började intervjuerna inte tillföra några nya 

perspektiv varpå ytterligare 3 intervjuer bokades in. Dessa fick ställas in på grund av 

sjukdom och kunde inte genomföras senare på grund av tidsbegränsningar då det vid 

den tiden gått allt för lång tid in på projektets tidsplan. Sandelowski (1995) beskriver att 

urvalsstorleken måste vara lagom stor för att en tillräckligt djup analys av materialet ska 

kunna göras. I det här fallet bedömdes att materialet skulle bli för omfattande om dessa 

ytterligare intervjuer genomförts. Det i relation till den tid som fanns kvar och det 

material som redan samlats in. Prioriteringen gjordes för att kunna göra en adekvat 

analys. I en studie av Vardaman et al. (2012) framfördes perspektiv som inte kom fram 

under intervjuerna i detta arbete vilket talar emot att datamättnad uppnåddes. Samtidigt 

är studien av Vardaman et al. (2012) utförd i en annorlunda kontext och har en deduktiv 

ansats vilket skulle kunna förklara skillnaderna i resultatet. Sammantaget får detta 

betraktas som en svaghet i studien. 

 

4.1.2 Datainsamling 

Det var endast en av författarna som närvarade vid respektive intervju. Enligt Lundman 

och Granheim (2012) kan det vara en styrka då uppföljningsfrågorna kan variera och 

därmed ge en större variation i materialet. Om flera intervjuare är med under samma 

intervju kan det enligt Patton (1999) minska risken för bias. Men eftersom det var en 
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jämn fördelning av antalet intervjuer som genomfördes av varje författare så minskar 

risken för detta om datan som helhet betraktas. Intervjuerna skrevs ut ordagrant vilket 

enligt Polit och Beck (2012) höjer kvaliteten på den insamlade datan eftersom det 

minskar den bias som kan uppstå. Till några av informanterna fanns sedan innan 

studiens start en relation av privat och/eller professionell karaktär. Polit och Beck 

(2012) menar att en etablerad tillit mellan informant och den som intervjuer kan ge 

rikare och mer personlig information. Denna tillit kan enligt Lincoln och Guba (1985) 

öka giltigheten hos den insamlade datan. Samtidigt är det fullt tänkbart att de problem 

som avhandlats om bekvämlighetsurval ovan utifrån Patton (2015) med ökad risk för 

olika former av bias kan ha gällt här. Två provintervjuer genomfördes vilket gav 

möjlighet till revidering av intervjuguiderna och enligt Danielsson (2012) gör det lättare 

att se till att frågorna är riktiga. Att forskaren transkriberar intervjuerna själva ökar 

tillförlitligheten av resultatet (Wallengren & Henricsson, 2012) vilket gjordes i denna 

studie. Genom att beskriva både urval och datainsamling detaljerat är det med avsikt att 

stärka studiens verifierbarhet med stöd av Wallengren och Henricsson (2012). Denna 

kan komma att försämras om det kan finnas anledning att tro att andra motiv än själva 

undersökningen spelat in i dessa olika metodologiska förfaranden (Polit & Beck, 2012). 

 

4.1.3 Analys och förförståelse 

I analysförfarandet gick vi hela tiden fram och tillbaka i analysen och omvärderade 

tolkningen och vad den verkligen stod för vilket anses som en styrka enligt Polit och 

Beck (2012). Vidare menar Polit och Beck (2012) att en låg grad av tolkning innebär en 

svaghet i studien då den inte genererar några nya insikter. Genom att identifiera ett 

latent innehåll i analysen kunde nivån på denna höjas. Vidare var vi två personer som 

utförde kodning och analys och hade en tät dialog kring detta både sinsemellan men 

också med handledaren. Alla intervjuerna lästes igenom av båda författarna för att nå 

konsensus kring att meningsenheterna hade valts ut och kondenserats tillfredsställande. 

Detta innebär en form av triangulering och minskar risken för bias (Patton, 1999; Polit 

& Beck, 2012) och ger en ökad giltighet eftersom det tenderar att ge en ärligare 

bearbetning av materialet. Det kan också öka omdömet kring bedömningen av specifik 

data. Den generella giltigheten i studien hade kunnat ökas om den hade presenterats för 

informanterna varpå de hade fått lämna feedback på resultatets giltighet (Lincoln och 

Guba, 1985) vilket de inte gjorde i denna studie. 

 

Båda författarna hade en förförståelse med sig eftersom båda är kliniskt verksamma 

sjuksköterskor och har använt SBAR i tjänsten, samt varit med om hur det 

implementerats. Dessutom skedde inför detta arbete en grundlig teoretisk genomgång av 

SBAR. Allt sådant kommer enligt Lundman och Granheim (2012) kunna påverka 

studieresultatet men att, om det över huvud taget är möjligt, bortse från förförståelsen 

kan göra att djupare insikter går förlorade. Förförståelsen användes delvis men våra 

värderingsmässiga uppfattningar om SBAR som verktyg och 

implementeringsförfarandet sattes inom parentes för att inte låta dessa påverka 

datainsamling, analys och resultat. Genom att sätta sådant inom parentes minskar risken 

för bias vilket enligt Polit & Beck (2012) ökar chansen för att resultatet kan verifieras 
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av varandra oberoende personer. Detta genom att minska risken för att våra värderingar 

färgar resultatet. Däremot så anser vi att den teoretiska kunskapen och förståelsen för 

den kontext i vilken anestesisjuksköterskan intervjuades var en styrka i våra intervjuer 

och i analysen. Att ha en förkunskap om området som ska beforskas där författarna är 

bekanta med miljön och det som ska studeras stärker studiens trovärdighet (Wallengren 

& Henricsson, 2012). Lincoln och Guba (1985) beskriver hur att vara orienterad i 

situationen ökar en studies giltighet. En kontinuerlig diskussion fördes under arbetets 

gång med självrannsakan kring hur faktorer som förförståelse kom att påverka de 

processer som kommer leda fram till resultatet. Detta beskrivs av Polit och Beck (2012) 

som reflexivitet. Genom att redogöra för förförståelsen ökar tillförlitligheten hos 

resultatet enligt Wallengren och Henricsson (2012). Tillförlitligheten är också beroende 

av resultatets giltighet (Lincoln och Guba, 1985). 

 

Överförbarheten av resultatet av analysen är dels beroende av de aspekter som 

diskuterats ovan men enligt Polit & Beck (2012) innebär det att också beskriva 

informanter och kontext så pass detaljerat att läsaren själv kan dra den slutsatsen. Att 

dra en slutsats om överförbarhet handlar enligt Lincoln och Guba (1985) om att bedöma 

likheter mellan studiegruppen och den grupp som resultatet avses överföras på. Det är 

alltså upp till läsaren att bedöma om resultatet kan föras över till en annan grupp utifrån 

den beskrivning som givits av studiedeltagarna till den andra gruppen. Här upplever vi 

en forskningsetisk avvägning där en för detaljerad beskrivning riskerar att röja 

informanternas identitet och därför har den nivå av beskrivning som nu gjorts valts. 

Eftersom informanterna hade bra spridning gällande erfarenhet och kön så anser vi att 

det talar för överförbarheten. Något som bör tas i beaktning är att det finns en osäkerhet 

i om datamättnad uppnåtts och att sjukhusen i Sverige sannolikt befinner sig i olika 

stadium i implementeringsprocessen. I bakgrunden har vi har beskrivit den kontext de 

anestesisjuksköterskor som intervjuats verkar i. Den specifika kontexten bör tas i 

beaktning om resultatet avses överföras till andra yrkesgrupper. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I temat Att vara kluven och arbeta i uppförsbacke framgår det att trots att 

anestesisjuksköterskorna såg fördelar med SBAR så var användningen begränsad. Den 

begränsade användningen av SBAR efter implementering har även visats i tidigare 

studier (Ludikhuize, Jonge & Goossens, 2011; Compton et al., 2012). Flera faktorer 

utifrån vårt resultat framstod ha en koppling till den bristande användningen. I flera 

aspekter kan tydliga paralleller dras till systemteorin som den presenteras av Senge 

(2006).  

 

Den osäkerhet som framgick kring att fullt ut behärska SBAR, baserade sig bland annat 

på att användningen var bristfällig. Detta kan förstås utifrån systemteorin där Senge 

(2006) beskriver hur feedbackprocesser kan verka balanserande på systemet så att status 

quo upprätthålls. Därmed kan denna process utifrån systemteorin förstås som att 

osäkerheten ger en bristande användning vilken i sin tur återigen föder denna osäkerhet. 

En informant beskrev hur det precis i början efter implementeringen av SBAR 
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fungerade bra men att användningen sedan började ebba ut vilket exemplifierar denna 

process. De olika feedbackprocesserna beskrivs av Senge (2006) i form av sådana som 

balanserar systemet men också feedbacksystem som kan ha en snöbollseffekt antingen i 

positiv eller negativ riktning. Dessa processer kan användas för att ge en förståelse för 

den delen av temat som avhandlar att arbeta i en uppförsbacke till dess att en kritisk 

massa uppstår och ett krön nås. Det kan uttryckas som att den positiva feedbacken i 

förändringen måste övervinna de hinder som finns för att kunna upprätthålla sig själv. 

Först då kan en ny normalitet uppstå vilken i sin tur kommer försvaras av den för 

systemet balanserande feedbacken. 

 

Senge (2006) beskriver hur system är komplexa och att olika typer av feedback kan 

existera parallellt och i relation till varandra. Processen ovan hade påverkan från flera 

olika håll. Många av informanterna beskriver en bristande utbildning vilken inverkade 

på denna osäkerhet. Samtidigt fanns det inom vissa verksamheter endast ambitioner att 

implementera SBAR inom en begränsad del vilket uppenbart gav en mindre frekvent 

användning och därmed bidrog till denna osäkerhet.  

 

Det fanns också processer av en annan karaktär än den ovan som utgjorde ett hinder i 

feedback-systemet. Det fanns aspekter i de kollegiala relationerna där sjuksköterskan 

hade erfarit att hierarkin till läkaren hindrade rapport enligt SBAR men också att 

personen kunde uppfattas som överambitiös genom att använda sig av verktyget. 

Utifrån dessa processer kan en parallell göras till den rutinerade inkompetens som 

beskrivs av Senge (2006) där inarbetade mönster och traditioner försvaras.  

 

En förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete och en bestående förändring är 

närvaron av en gemensam målbild (Senge, 2006). Socialstyrelsen (u.å) rekommenderar 

SBAR och vill att det ska ske ett aktivt arbete med implementering av SBAR i alla 

Sveriges landsting (Socialstyrelsen, 2015). Här kan en diskrepans ses mellan målbild 

från Socialstyrelsen och de verksamheter som inte väljer att fullt ut implementera 

SBAR. Vidare verkar denna målbild skilja sig mellan en del anestesisjuksköterskor och 

den lokala ledningen utifrån de beskrivningar av negativa attityder gentemot SBAR 

uppmärksammats vid försök till rapport. Men det är också tänkbart ett en splittrad 

målbild uppstår i de fall informanterna angivit att ledningen var otydlig med vad 

ambitionerna med SBAR är. I det fallet SBAR endast implementerats i en del av 

verksamheten gjordes det i samverkan med anestesisjuksköterskorna och det uppgavs i 

detta fall fungera bra. Detta stärker kopplingen till det systemteoretiska antagandet av 

Senge (2006) ovan kring betydelsen av den gemensamma målbilden. Den uppdelningen 

i verksamheten som kommer till uttryck ovan kan enligt systemteorin (Senge, 2006) 

förstås som en fragmentering inom verksamheten där helhetsbilden går förlorad, vilket 

skulle kunna ses som ett dolt hinder inom Limits to growth-systemet som det beskrivs 

av Senge (2006). 

 

Senge (2006) menar att det krävs en reflekterande hållning, gentemot de krafter som 

verkar inom systemet och som upprätthåller status quo. Det är inte endast en del av 

systemet som förändringen är beroende av. Flera av informanterna hade en sådan 
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reflekterande hållning. Ledningen brast i utbildningsinsatser och kontinuitet kring dessa. 

Detta i sin tur påverkade kompetensen kring SBAR och slutligen användningen. Vissa 

av informanterna löste kunskapsbristen med att själv söka kunskap kring SBAR för att 

främja användningen. Att anestesisjuksköterskan tog detta initiativ kan tänkas bero på 

att det i dessa fall existerade en delad målbild mellan ledningen och 

anestesisjuksköterskan. I andra fall sågs inte det egna handlandets påverkan på systemet 

utan fokuset riktades mot ledningen. De fallen kan betraktas utifrån systemteorin där 

Senge (2006) menar att inte reflektera över den egna delen i systemet utgör ett hinder 

för förändringar.  

 

Alla dessa olika delar kan utifrån systemteorin (Senge, 2006) sägas vara delar i ett 

övergripande system med interna feedbackprocesser. Det gör att det inte går att titta på 

en enskild del för att förstå de erfarenheter informanterna har kring SBAR eller 

verktygets status inom en organisation.  

 

Det uppstår en kluven bild mellan de beskrivningar av den bristfälliga användningen 

och informanternas uppfattning om att SBAR bidrar till en mer patientsäker 

kommunikation. SBAR angavs ge denna förbättrade kommunikation baserat på flera 

aspekter. Dels uppfattades SBAR öka fokus på de relevanta element i rapporten vilket 

också visades i en studie av Calleja et al. (2016). Att hålla rapporten till det väsentliga 

gav ett bättre fokus vilket i vissa fall angavs underlätta rapport till läkare. Detta kan 

relateras till hur SBAR ger information relevant för läkare att ta kliniska beslut 

(Compton et al., 2012). SBAR bidrog också till att ge en struktur vilket är en 

genomgående beskrivning i ett antal andra studier (Spooner et al., 2016; Woodhall et 

al., 2008; Cornell et al., 2014). SBAR kunde fungera som ett tankemässigt ramverk 

vilket information kunde struktureras utifrån. Det har också beskrivits av Vardaman et 

al. (2012). Sammantaget stärker de samstämmiga resultaten i de utförda studierna att 

SBAR bidrar till patientsäkerhet.  

 

Kostnad för vårdskador år 2013 var närmare 8,5 miljarder kronor utan att alla 

kringkostnader inkluderats. Denna summa kommer sannolikt stiga i framtiden (SKL, 

2014). En fjärdedel av vårdskadorna (Socialstyrelsen, 2016) beror på brister i 

kommunikationen. Baserat på att antagandet om SBARs betydelse för 

patientsäkerheten, vilket stöds av De Meester et al. (2013) som visade en förbättring av 

denna efter implementering av SBAR, så framstår SBAR som en möjlighet till 

samhällsekonomiska besparingar. Aspekten kring inverkan på patientsäkerheten av 

SBAR är inte bara intressant ur denna synvinkel men också utifrån patientens 

perspektiv. Att beakta detta och arbeta utifrån ett patientperspektiv är enligt Dahlberg & 

Segesten (2010) ett etiskt krav inom vårdvetenskapen.  

 

Om SBAR ökar patientsäkerheten så är en bristande användning ett hot mot densamma 

genom att orsaka vårdskador. Dahlberg och Segesten (2010) menar att patienterna är i 

vårdarnas händer, vilket gör dem sårbara och utsatta. Dahlberg & Segesten (2010) 

beskriver vidare hur förmågan att genomföra små och stora livsprojekt, där den levda 

kroppen möjliggör detta, utgör viktiga aspekter i patientens upplevelse av hälsa. Genom 
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onödiga risker för vårdskador kan det komma att inverka negativt på förutsättningarna 

för hälsa och därmed också upplevelsen av denna. Detta står i rak kontrast till 

vårdandets mål som enligt Dahlberg och Segesten (2010) är att främja denna. Genom att 

inte reflektera över det egna handlandet utsätts patienten i samband med den bristande 

reflektionen för ett vårdlidande. Detta reflekterande förhållningssätt kan sättas i relation 

till vikten av en delad målbild och reflektion kring systemets olika delar, inklusive den 

egna delaktigheten som beskrivs av Senge (2006) och diskuteras ovan. Det gör att även 

i situationer där SBAR väljs bort utifrån en personlig preferens kan det påverka 

organisationen som helhet och påverka statusen för SBAR i organisationen genom att 

påverka feedbackprocesserna och därmed bidra till en nedåtgående spiral där övriga 

delar av systemet arbetar mindre hälsofrämjande. 

 

4.3 Slutsats 

Utifrån temat som framkom med namnet Att vara kluven och arbeta i uppförsbacke sågs 

att användningen av SBAR i många fall kom att bli bristfällig. Detta baserat på flera 

samverkande faktorer, vilka sedan kom att kunna förstås genom systemteorin, där 

feedbackprocesserna inom organisationen inte kom att fungera optimalt. Utifrån denna 

systemteoretiska förståelse rekommenderas det att initiativtagare till 

förändringsåtgärden tydliggör målbilden, håller kontinuerliga kvalitetsmässigt 

tillfredsställande utbildningar samt implementerar SBAR i alla relevanta delar i 

organisationen. Likaså är det viktigt att den enskilda anestesisjuksköterskan är aktiv i 

implementeringsförfarandet för att på så sätt agera katalysator och inte bromskloss i 

förändringen.  

 

Anestesisjuksköterskornas erfarenhet var att användningen av SBAR leder till ökad 

patientsäkerhet och därmed också patientens hälsa. I relation till delar av den tidigare 

forskningen finns det belägg för en fortsatt användning i kliniken. Den här studien 

tillför viktig kunskap inom området eftersom det inte finnas några publicerade 

vetenskapliga studier kring erfarenheterna av SBAR utifrån någon personalkategoris 

perspektiv inom svensk sjukvård. Studien ger också viktig kunskap både kring 

problemen vid implementering av SBAR men också kring faktorer som kan främja ett 

lyckat införande av SBAR. Det finns dock fortsatt många områden som är outforskade 

och sannolikt borde ha undersökts innan beslut togs om att införa det nationellt. 

 

Eftersom det fortsatt finns flera områden som är obelysta vad gäller SBAR behövs både 

fler och bättre studier. Studier som undersöker var i feedbacksystemen aktiva insatser 

bäst görs i relation till implementeringsgraden skulle tillföra viktig kunskap. Likaså 

skulle studier inom svensk kontext med faktiska utfallsmått på vårdskador före och efter 

implementering av SBAR vara av relevans. Detta baserat på den kvalitativa 

forskningens problem att bevisa kausalitet. Det skulle i sin tur kunna undersökas i 

relation till kostnaderna för implementering av SBAR för att bedöma dess 

kostnadseffektivitet. 
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