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Abstrakt

Bakgrund: Dagens vårdarbete är ofta riskfyllt och komplicerat på grund av många 

svårt sjuka patienter, vilket i sin tur ställer höga krav på en god kommunikation. För att 

kunna ge patienterna en högkvalitativ god och säker vård, är kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och olika professioner i lagarbetet en viktig del. Varje gång 

informationen ska föras vidare från en specialistsjuksköterska till en annan riskerar 

informationen att omformas eller tappas bort. Idag saknas det till viss del studier som 

påvisar hur ett kommunikationsverktyget skulle kunna förbättra vårdarbetet och ge en 

mer patientsäker vård.

Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att använda 

kommunikationsverktyget SBAR och hur det påverkar patientsäkerheten, 

kommunikation med olika professioner i lagarbetet, kommunikationen med andra 

sjusköterskor i vårdarbetet, kommunikationen med läkare samt arbetsflödet.

Metod: Studien är en systematisk deskriptiv litteraturstudie och är baserad på totalt 27 

vetenskapliga artiklar med både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Datamaterialet har 

analyserats med intergrativ metod.

Resultat: Resultatet visar att sjusköterskan upplever att SBAR höjer patientsäkerheten. 

Få studier definierar och mäter patintsäkerhet objektivt. Resultatet visar även att 

överrapporteringar blev mer strukturerade. Efter införandet av SBAR ökar 

sjusköterskornas och läkarnas kommunikation sinsemellan.

Slutsats:  I det kliniska vårdarbetet så finns det många faktorer som både kan gynna och

försvåra en säker vård, såsom kommunikationen mellan sjuksköterskor samt 

kommunikationen mellan olika professioner i ett lagarbete. Som blivande 

anestesisjuksköterskor anser författarna att studien ger viktiga infallsvinklar som stärker

införandet av SBAR som kommunikationsverktyg inom anestesisjukvården. Däremot 

behövs det forskning som ytterligare styrker detta.

Sökord: SBAR, kommunikation, patientsäkerhet, kommunikationsverktyg
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Abstract

Background: Today's care work is often risky and complicated due to many severely ill

patients, which in turn places high demands on good communication. In order to 

provide patients with a high quality and safe healthcare, communication between 

registered nurses and different professions in the law is an important part. Each time the 

information is passed on from a specialist nurse to another, the information is likely to 

be reshaped or lost. Today there is a lack of studies that demonstrate how a 

communication tool could improve health care and provide patient-care care.

Purpose: The purpose is to investigate the nurse's experience of using the SBAR 

communication tool and how it affects patient safety, communication with different 

professions in the team work, communication with other nurses in the care work, 

communication with doctors and workflow.

Method: The study is a systematic descriptive literature study and is based on a total of 

27 scientific articles with both a qualitative and quantitative approach. The data has 

been analyzed with an intergovernmental method.

Result: The result shows that the nurse finds that SBAR increases patient safety. Few 

studies define and measure patient safety objectively. The study also shows that 

overreports became more structured. After the introduction of SBAR, the 

communication between the nurse and physicians increases.

Conclusion: In the clinical care work, there are many factors that can both benefit and 

complicate a good and safe care, such as communication between nurses and the 

communication between different professions in a team work. As prospective anesthetic 

nurses, the authors consider that the study provides important angles of incentives that 

strengthen the introduction of SBAR as communication tools within anesthetic care. On 

the other hand, research is needed that further strengthens this.

Keywords: SBAR, communication, patient safety, communication tools.
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1 Inledning

Varje år drabbas ca 100 000 människor på av vårdrelaterade skador i Sverige 

(Vårdförbundet, 2011). Utav dessa är det 50 % av fallen som sker på grund av 

missförstånd i kommunikationen enligt en studie gjord i Danmark av Rabol et al, 

(2011). En viktig del av specialistsjuksköterskans arbete inom anestesi är 

överrapportering av patient som sker flera gånger per dag och det ställer höga krav på 

kommunikationen. Ett annat problem som är vanligt förekommande är 

kommunikationen mellan läkare och anestesisjuksköterskor. Undersökningar visar att 

brist på strukturerade kommunikationsverktyg kan bidra till olika typer av vårdskador 

(Sharp, 2012; Wallin & Thor, 2008). När patienter flyttas mellan olika vårdinstanser  

riskerar viktig information om patientens medicinska tillstånd och vårdbehov att 

försvinna (Sharp, 2012; Wallin & Thor, 2008).  Om arbetsmiljön upplevs som stressig 

kan det också vara en bidragande orska till att viktig information glöms bort. Ett av 

specialistsjuksköterskans ansvarsområden är att se till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. Författarna önskar därför undersöka anestesisjuksköterskans erfarenhet av 

att använda kommunikationsverktyget SBAR för att säkerställa kvalitet och 

patientsäkerhet vid överraporteringar inom anestesi.

2 Bakgrund

Kraven på vårdarbetet idag ökar i takt med en växande befolkning och människor lever  

allt längre. Äldre tenderar till att erhålla fler sjukdomar och därmed engagera åtskilliga 

områden inom vården.  För varje gång en patient ska byta avdelning eller när ytterligare 

instanser blir inblandade riskerar viktig information gå förlorad. Vid skiftbyte för 

sjuksköterskor på vårdavdelning som sker tre gånger per dygn, respektive två gånger för

läkare ökar risken för kommunikationsbrist (Riesenberg, Leitzsch & Little, 2009; 

Vårdhandboken, 2015).

När beslut måste fattas snabbt, framförallt i stressig arbetsmiljö, är det inte ovanligt att 

ordinationer blir otydliga och missuppfattningar uppstår. Detta påverkar 

patientsäkerheten och ökar risken för olika vård skador (Sharp, 2012; Wodhall, 

Vertacnik & McLaughlin, 2008). Kommunikationen inom vårdlaget d.v.s. mellan 
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yrkeskategorier är ytterligare ett hinder för effektiv och säker vård. Forskning belyser 

att sjuksköterskor och läkare ibland har svårigheter med kommunikationen sinsemellan 

(Wallin & Thor, 2008). Vårdrelaterade skador är ett ansenligt problem inom sjukvården,

och en av de störst bidragande orsakerna är kommunikationsbrist. Vårdlidande orsakat 

av bristande kommunikation anses som onödigt lidande och är ekonomiskt kostsamt 

både för samhället och patienten. (Socialstyrelsen, 2008; Socialstyrelsen, 2015).

2.1

2.1 Specialistsjuksköterskans kompetens inom anestesi

I anestesisjuksköterskans sex kärnkompetenser ingår bl.a. samverkan i lag, 

fo ̈rba ̈ttringskunskap för kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård, personcentrerad vård, 

säker vård och information (Sa ̈venstedt & Florin, 2013).  Enligt Vårdförbundet (2012) 

ska en specialistsjuksköterska inom anestesi ha fördjupade evidensbaserade kunskaper 

inom sitt valda område, inom olika forskningsmetoder samt utvärderingsinstrument. 

Anestesisjuksköterskans kompetensområde har ett antal kärnkompetenser som är 

relaterat till kommunikation, dokumentation och teamarbete (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). Att informera och 

undervisa patienter och närstående är en av dessa. Detta påverkas indirekt av 

användandet av SBAR i och med kommunikationen mellan personal påverkar i sin tur 

patienter och närstående. Anestesisjusköterskan behöver också kunna ta snabba beslut 

och prioritera vid akuta tillstånd vilket underlättas av god och strukturerad 

komunikation. Samarbetet med operationslaget är beroende av att informationen som 

ges är tydlig och strukturerad. Anestsisjusköterskan skall ge behandling uifrån 

patientens förutsättningar, vilket är beroende av en god överrapportering och 

dokumentaion preoperativt.

2.2

2.2 Kommunikation

Ordet kommunikation enligt Nationalencyklopedin (2015) betyder något gemensamt, 

och härstammar från latinets ”communicare”.  Som specialistsjuksköterska inom 

anestesi rapporterar man antingen direkt till ansvarig personal eller genom journalföring

(Eide & Eide, 2009). Det är viktigt att specialistsjuksköterska kommunicerar på ett sätt 

att informationen som ska nå fram uppfattas korrekt (a.a.). Kommunikation handlar om 
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att på ett sätt visa sin identitet och föra vidare information där man delar tankar och 

känslor. Omväxlande talar den ena och den andra lyssnar i samtalet. I kommunikationen

tolkas och skapas en förförståelse utifrån den kunskap varje specialistsjuksköterska har. 

För att säkerställa om informationen uppfattas korrekt kan frågor ställas och/eller 

förtydliga genom återkoppling (Tornquist, 2001).

Kommunikation kan ske både verbalt och icke verbalt (Arnold & Boggs, 2003; SKL, 

2011). Att kommunicera verbalt är genom tal eller skrift. Icke verbal kommunikation är 

överföring av information via kroppsspråk, symboler, ögonkontakt och miner. För att en

god kommunikation ska uppstå måste anestesisjuksköterskan aktivt lyssna på den som 

avger rapporten. Med det menas att genom ögonkontakt eller nickningar visa intresse 

(a.a.).                                                                                                                                    

I akuta situationer ställs det extra krav på att kommunikationen är god och förutsätter 

säker vård. Faktorer som bidrar till missförstånd i kommunikationen är enligt Payne, 

Hardey & Coleman (2000)  att förkortningar används eller att avbrott i 

kommunikationen. En annan faktor inom vården som kan påverka kommunikationen 

negtivt är stress. Den vanligaste orsakerna till stress är hög arbetsbelastning, konflikter 

inom personalen och/eller dålig planering (McVicar, 2003).                                              

Ett hinder för god kommunikation kan vara kommunikationen mellan olika 

yrkeskategorier såsom, mellan anestesisjuksköterskan och läkare uppstår det inte sällan 

missförstånd. Detta kan beror på bl.a. på olika termer som används inom utbildning 

samt att utgångspunkter och perspektiv är olika. Anestesisjuksköterskor tenderar till att 

vara mer omvårdnadsinriktad, medan läkare (generellt) mer utgår från ett medicinskt 

perspektiv som beskriver patienten utifrån symtom samt vilka åtgärder som är aktuella. 

Patientens diagnos blir följaktligen icke uttalad, utan underförstådd (Wallin & Thor, 

2008). Enligt Kalkman (2010) skulle det behövas en mer tydlig och strukturerad 

överrapportering med hjälp med ett kommunikationsverktyg, detta skulle kunna 

förbättra patienten säkerheten och minska kommunikationsfel. Däremot saknas det 

kunskap om i vilken utsträckning personalen använder SBAR i arbetet kring patienter 

på de arbetsplatser kommunikationsverktyget är etablerat. Samt hur utbildningen i 

SBAR ser ut och om den följer en utryckt standard (a.a).
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2.3

2.3 Patientsäkerheten

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att vården ska bedrivas på ett sätt att 

den uppfyller krav för god vård. Bland annat betyder det att den ska: ”Vara av god 

kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

vården samt att olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt”. 

Hälso- och vårdpersonal skall även främja kommunikationen med patienter och 

anhöriga (a.a).

Enligt Socialstyrelsen (2016) handlar patientsäkerhet om att skydda patienten från 

vårdskada. Vårdskada defineras som att en patient har drabbats av skada (psykisk 

och/eller fysisk), lidande, sjukdom eller dödsfall och det hade kunnat undvikits om rätt 

åtgärder hade vidtagits. Arbetet med patientsäkerhet defineras som ”det arbete som 

syftar till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa 

händelser” (SOSFS, 2005:12). Kommunikationsbrist är en av de ledande orsakerna till 

incidenter och vårdskador (Socialstyrelsen, 2016). Varje år drabbas 10 % av patienterna 

inom somatisk slutenvård av vårdrelaterade skador, 3000 patienter får bestående men 

och ca 1400 avlider (Socialstyrelsen, 2015). Förutom att det skapar ett onödigt lidande 

blir det också en stor samhällskostnad, då vårdrelaterade skador orsakar ca 630 000 

extra vårddygn varje år (Socialstyrelsen, 2008).                                                                 

Sharp (2012) pekar på den mänskliga faktorn och att dess bidrag till vårdskador, 

människor alltid kommer att begå misstag. Den mänskliga faktorn är också en tillgång 

eftersom den har egenskaper som anpassning och improvisation. Dessa egenskaper är en

förutsättning för att vården oavsett sammanhang skall fungera (a.a).                          

Varje gång information ska föras vidare från en specialistsjuksköterska till en annan 

riskerar informationen bli oavsiktligt förvanskad eller förvrängd. Det kan leda till vital 

åtgärder kring patientens behov och önskningar inte verkställs. Enligt Wallin & Thor 

(2008), så bör den information som specialistsjuksköterska ska föra vidare bl.a innefatta

patientens vård, tillstånd, behandling samt kost.
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2.4

2.4 Kommunikationsverktyget, SBAR

Situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation (SBAR) används för att göra 

kommunikation mer konsekvent och effektiv inom hög risk organisationer. SBAR ingår 

nu även i hälso- och sjukvården och ska uppmuntra till en tydligare dialog och göra 

informationsbytet mer pålitligt (Vårdhandboken, 2015). SBAR utvecklades av den 

amerikanska marinen och används nu av Sveriges kommuner och landsting (SKL) för 

att skapa en gemensam struktur och plattform om hur kommunikation skall ske inom 

sjukvården (Vårdhandboken, 2015). SBAR måste dock justeras och anpassas efter de 

olika verksamheter där de används och kan därför se olika ut. SBAR fungerar lika bra 

vid muntlig såsom skriftlig överrapportering (Sharp, 2012). Enligt SKL (2014) är SBAR

användbart när man överrapporterar, när medarbetare inom olika yrkesgrupper 

kommunicerar, vid situationer som är brådskande/akuta/stressande, samt till akutteam. 

Även i icke akuta situationer är SBAR ett användbart verktyg, och det finns en variant 

av SBAR som riktar sig till icke akuta situationer (a.a.). Socialstyrelsen (2016) menar 

att endast den information som är nödvändig bör rapporteras, allt annat utelämnas för att

underlätta för mottagaren och minimera risken för missförstånd.

Enligt SKL (2014) så ingår följande moment i SBAR; S- Situation: Här beskrivs det 

aktuella problemet. B- Bakgrund: En kortfattad rapport över patientens tidigare 

sjukdomar och behandlingar som är relevant för den aktuella situationen. A- Aktuell 

situation: Patientens nuvarande status, vitalparametrar, de aktuella förändringar som 

skett hos patienten samt vad man tror problemet är. R-Rekommendation: Förslag till 

åtgärd baserat på vad som sagts under S, B och A. Här sker även återkoppling så att man

säkerställer att den aktuella informationen har mottagits.

Enligt Sharp (2012) är det svårt att hitta forskning som objektivt mäter patientnyttan 

med SBAR, det finns men är ofta gjord i liten skala samt har brister enligt författarna 

själva. Sharp menar att de flesta studier fokuserar på personalens egna subjektiva 

upplevelser hur väl SBAR fungerar.
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3 Teoretisk referensram
Utgångspunkten för behovet av fungerande kommunikation är den enskilde patienten. 

Samtidigt har sjukvården ett behov att kommunicera kring ett stort antal patienter och 

ett behov av en systematisk kommunikation i det system som sjukvården utgör.

Systemteori är studie av system inom vetenskapliga område som består av olika nivåer. 

Syftet är att redogöra för principer som kan appliceras i praktiken till dessa system. I 

systemteoretiska termer ska systemet korrigerar sig själv genom återkoppling d.v.s. ett 

självreglerande system (Öquist, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2016) är ett 

systemteoretiskt perspektiv inom vården att se på sjukvården som ett system 

sammansatt av nivåer och dessa nivåer bildar en större helhet, t.ex. att akuten är en nivå 

som är separat men sammanlänkat med en avdelning (en annan nivå) och tillsammans 

bildar de en del av sjukvården/vårdkedjan (helheten).                                                     

Patienten kan ses som en del av systemet och orsaker till vårdskador identifieras genom 

att titta på var systemet brister t.ex. bemanning eller arbetsmiljö. Individuella 

syndabockar skall i första hand undvikas och kritik eller åtgärder skall riktas mot 

vårdgivare (Sharp, 2012; Socialstyrelsen, 2016). 

Kommunikationen är en viktig del i sjukvårdssystemet, den kan ses som delen av 

systemet som ser till att de olika nivåerna fungerar som en helhet. Att systematisera 

kommunikationen är viktigt eftersom det gör det lättare identifiera var misstagen 

uppstår och hur de ska lösas (Öquist, 2012). 

Att enbart se ur ett systemperspektiv innebär också en fara då det kan leda till att 

anställda inte tar ett individuellt professionellt ansvar. Inom vården måste de som jobbar

vara uppmärksam och kommunicera kring de brister som finns inom systemet (Sharp, 

2012). För att kunna identifiera misstagen behövs ett verktyg för att systematiskt 

analysera och förbättra kommunikationsvägarna. SBAR är ett verktyg som tillåter detta 

genom att systematisera kommunikationen. Kommunikationen är komponenten i 

sjukvården som gör återkoppling genomförbar. Utan återkoppling existerar inte 

självreglering.
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4 Problemformulering
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonar vikten av att all vård ska vara av 

god kvalitet, uppfylla patientens krav på trygghet, förebygga och behandla skador och 

sjukdomar. Kommunikationen anses vara en central och viktig faktor vid olika 

vårdinsatser för att säkra kvalitet i vårdarbetet. 

Bristfällig kommunikation kan bidra till att sjusköterskan oftare misslyckas att 

identifiera akut eller allvarligt sjuka patienter. Det blir svårare att identifiera vilken del 

av informationen som är relevant. Vilket betyder att om sjuksköterskan inte 

kommunicerar på ett adekvat sätt kan det bidra till att patienter i behov av akut vård inte

erhåller de åtgärder som är nödvändiga.  

 Anestesisjuksköterskans överrapportering postoperativt är en situation som starkt kan 

inverka på patientsäkerheten, där en bristfällig kommunikation kan resultera i en 

felaktig helhetsbild av patientens behov och pågående behandling.  

Samarbetet mellan personal på en operationssal kan vara ett annat tillfälle då det brister 

i kommunikationen. Avsaknad av ett gemensamt strukturerat kommunikationssätt kan 

vara en av orsakerna. Detta leder till att den delen av vården blir mindre patientsäker.

Kommunikationen mellan läkare och anestesisjuksköterskor är ytterligare en svag länk 

vid rapportering som kan leda till felaktigheter. Detta p.g.a. att anestesisjuksköterskor 

och läkare har olika utbildningar och fokus som resulterar i olika perspektiv på 

patienten. Detta kan i sin tur leda till otydliga ordinationer som kan orsaka att patienten 

inte får en adekvat vård. 

SBAR skulle kunna vara ett verktyg för att strukturera upp kommunikation och 

tydliggöra vilka åtgärder som är relevanta för varje individuell patient. Det är därför 

angeläget att undersöka om det finns någon vetenskaplig litteratur som visar om och hur

användningen av kommunikationsverktyget SBAR påverkar arbetet för 

anestesisjuksköterskan.
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5 Syfte
Syftet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att använda 

kommunikationsverktyget SBAR och hur det påverkar patientsäkerheten, 

kommunikation med olika professioner i lagarbetet, kommunikationen med andra 

sjusköterskor i vårdarbetet, kommunikationen med läkare samt arbetsflödet.

6. Metod

6.1 Design

Studien bygger på en litteraturstudie med systematisk datainsamling för att hitta senaste 

evidens och beskriva vad som fungerar bäst samt finna vetenskapligt stöd för 

användbarheten av SBAR. Vid en systematisk litteraturöversikt har forskarna kartlagt, 

granskat och sammanställt all relevant forskning inom ämnet (Forsberg & Wegström, 

2015).

5.1

6.2 Urval

Totalt lästes 161 abstract där 120 artiklar valdes bort då dessa inte svarade på studiens 

syfte eller fanns i dubbletter. Därefter lästes 41 artiklar där ytterligare 14 exkluderades 

då de inte uppfyllde kvalitetskraven (Figur 1). Slutligen granskades och inkluderades 22

kvantitativa och 5 kvalitativa vetenskapliga artiklar angående överrapportering av 

patientinformation mellan sjukvårdspersonalen med kommunikationsverktyget SBAR. 

Artiklar som inkluderades var publicerade mellan åren 2006-2016 då denna studie vill 

ha så aktuell forskning som möjligt, samt vara relevant för studiens syfte. Språk som 

inkluderades var enbart engelska. Artiklarna skulle även vara peer previewed dvs. 

vetenskapligt utförda och granskade. Alla andra språk exkluderades då författarna inte 

kunde behärska dessa. Urvalet gjordes enligt SBU (2014a) rekommendationer i ett par 

steg och av författarna, oberoende av varandra. Först gjordes en grovsållning utifrån 

artiklarnas titlar och abstrakt. Artiklar som svarade mot inklusionskriterierna samt 

studiens syfte skrevs ut för att läsa i fulltext. Artiklar som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna exkluderades. Tidningsartiklar, forskningsrapporter och fallstudier 



9

har exkluderats då dessa har otillräcklig evidensstyrka enligt SBU metodbok (2014). 

Vid artikelgranskningen i denna studie har författarna valt att använda SBU’s 

rekommendationer för att nå så hög tillförlitlighet som möjligt (SBU, 2014). 

Figur 1. Urvalsprocess.

6.3 Datainsamlingsmetod
Författarna har tagit fram ett PICO (population, intervention, control, outcome) (SBU, 

2014), för att avgränsa, formulera samt precisera syfte och frågeställningar (Tabell 1).

Tabell 1. PICO-format och sökord

Population Intervention Control Outcome

Rapportering av vuxna 
patienter.
Postoperativ rapportering 
mellan sjuksköterskor
Rapportering mellan olika 
professioner

Användning av 
SBAR

Avsaknad av 
kommunikationsverktyg

Ökad patientsäkerhet
Minskad antal 
vårdskador
Förbättrat lagarbete
Ökad patienten

Sökord

SBAR and communication
SBAR and patient safety
SBAR and communication 
tool

SBAR - Patientsäkerhet
Sjusköterskor och 
kommunikation
Lagarbete
Kommunikation med 
läkare
Arbetsflöde

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed och Webb of science där 

vetenskapliga artiklar som var relevanta för studiens syfte samt frågeställning 

eftersöktes (Tabell 2). Sökningen bör ske minst i tre databaser enligt SBU:metodbok 

(SBU, 2014). Dessa databaser valdes för att de är inriktade på sjuksköterskans 

arbetsområde och omvårdnad. Sökorden som användes var SBAR, communication 

(kommunikation), patient saftey (patient säkerhet), communication tool 

(kommunikations verktyg). AND booleska operatorn användes i databaserna Cinahl 

samt PubMed  för att begränsa utfallet. 

6.4 Dataanalys
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För att bedömma studiernas relevans och tillförlitlighet användes Statens beredning för 

medicinsk utredning (SBU, 2014) metodbok utvärdering av metoder i hälso och 

sjukvård. Ett bedömningsunderlag baserat på William, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

och SBU (2014) (Bilaga 1) sammanställdes och användes för att avgöra artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. Kvantitativa samt kvalitativa artiklar har granskats enligt  SBU 

(2014) och Willman et al. (2011) granskningsmallar som är utarbetade utifrån respektive

studiedesign. För att avgöra studiens kvalitet sammanställdes svaren i respektive studie 

utifrån aktuell granskningsmall där varje ”ja” tilldelas ett poäng, ”nej”och ”vet ej” svar 

tilldelas noll poäng (Willman et al., 2011).  Den aktuella poängsumman räknades om i 

procent av den totala summan, vilket sedan utgjorde studiens slutliga kvalitet. 

Kvalitetsgraderingen i % är: Hög 80-100, Medel 70-79 och Låg 60-69 (a.a.).

En intergrativ analys baserat på Whittmore & Knalfs (2005) metod har använts för att 

syntetisera både de kvantitativa och kvalitativa artiklarna. Analysmetoden består av fem 

faser: ”Datareduktion”, ”Datadisplay”, ”Jämförelse av data”, ”Datasammanställning” 

samt ”Kontrollering” (a.a). För att få en helhetsbild och en uppfattning av kontexten i de

inkluderade artiklarna läste respektive författare artiklarna ett flertal gånger, först på 

varsitt håll och sedan tillsammans. Därefter bedömdes och diskuterades artiklarna som 

sammanställdes i en matris (Bilaga 2). I den första fasen ”Datareduktion” delades de 

kvantitativa och kvalitativa artiklarna var för sig in i subgrupper efter teman och 

resultat. I nästa fas ”Datadisplay” lyftes den data som var aktuell för studiens syfte fram 

och kodades för att få en överblick. Författarna diskuterade och analyserade den kodade 

datan och delade in den i nya subgrupper för att ytterligare belysa mönster inom och 

mellan de olika artiklarna.”Jämförelse av data” bestod av att författarna noga undersökte

den extraherade datan och dess mönster för att hitta likheter och teman. Dessa likheter 

sammanställdes i kategorier (Tabell 2) vilka utgör rubrikerna i resultatet. Den näst sista 

fasen ”Datasammanställning” är de fynd från den integrerade anlysen som är 

betydelsefulla och relevanta för syftet, dessa har sammanfattats och presenterats under 

resultatedelen. Validiering av resultatet genomfördes genom att författarna ytterligare en

gång läste artiklarna, vilket anger den sista fasen ”Kontrollering”. 

Tabell 2. Identifiering av kategorier

Artikelnummer Likheter Kategorier

2,3,4,6,9,10,13,23,25
Faktisk patientsäkerhet Patientsäkerhet

Subjektiv patientsäkerhet
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1,5,6,12,15,17,20,21,22,26 Förbättrad kommunikation mellan 
sjuksköterskor

Kommunikation mellan 
sjuksköterskor i vårdarbetet

Vårdarbete 

2,10,11,12,14,16,17,21,25

Förbättrad kommunikation mellan 
lagmedlemmar och/eller andra avdelningar Kommunikation mellan olika

professioner i lagarbetet
Strukturerad kommunikation

5,8,9,10,18,20,23,24,25,26
Förbättrad kommunikation med läkare

Läkares upplevelse av arbete med SBAR
Kommunikation med  Läkare

      3,4,7,19,20,24,27,

Rapporteringstid

                  ArbetsflödeÖkad kvalitet på överrapportering

6.5 Forskningsetik

I de studier som angivits har samtliga deltagare givit samtycke, det vill säga att 

medverkandet har varit frivilligt. Samtliga studier som har granskats har också angivits. 

Fakta som framkommit av denna litteraturstudie har inte uteslutits eller medvetet 

manipulerats på något sätt. Inget samtycke vid granskande av patientjournaler eller 

godkännande från en etisk kommitté har varit nödvändigt då detta är en litteraturstudie. 

Däremot är det viktigt att de studier som redovisats har genomgått etiskt övervägande 

och/eller granskning av en etisk kommitté. 

7 Resultat

I denna studie har författarna kritiskt granskat 27 vetenskapliga artiklar som beskriver 

hur  användandet av SBAR inom anestesi påverkar olika delar inom vårdarbetet. 

Analysarbetet har resulterat i följande kategorier: Patientsäkerhet, Kommunikationen 

mellan sjuksköterskor i vårdarbetet, Kommunikation med andra proffessioner i 

lagarbete, Kommunikation med och mellan läkare, samt Arbetsflöde.
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5.2

7.1 Patientsäkerhet

Flera studier visade att efter implementering av SBAR förbättrades patientsäkerheten 

genom att sjuksköterskornas medvetenhet ökade om patienten och de som var allvarligt 

sjuka identifierades fortare (De Meester,  Verspuy,  Monsieurs, Van Bogaert ., 2012; 

Donahue, Miller, Smith, Dykes, Fitzpatrick., 2011). I och med att sjuksköterskorna blev 

mer medvetna ökade de oplanerade inläggningarna på intensivvårdsavdelningarna och 

antalet akutlarm (De Meester et al., 2012). Däremot minskade antalet hjärtstopp 

relaterat till larm, likaså antalet oväntade dödsfall och akuta fall (Donahue et al., 2011).

Andra studier visade att efter implementering av SBAR ökade patientsäkerheten genom 

att läkemedelshantering blev säkrare. Behandlingsintervall för Waran-behandlade 

patienter underlättades (Field et al., 2011).  En minskning i läkemedelsrelaterade 

incidenter observerades, även misstag gällande läkemedelsordinationer minskade med 

2,3 % (Telem et al., 2011).                                                                                                   

Alla studier kunde dock inte påvisa att implementering av SBAR hade en positiv 

inverkan på patientsäkerheten. Andreoli et al. (2010) genomförde en interventionsstudie

för att se om SBAR kunde användas för att förebygga fallskador. Studien visade att det 

var vissa grupper där incidenterna (fallskadorna) ökade efter införandet av SBAR. 

Studien förtydligar dock att rapporteringen visar inte om fallincidenterna är utspridda på

fler patienter, inte heller om det är en ökning av incidenter eller om sjuksköterskorna 

blev mer benägen att rapportera incidenterna.                                                                     

Ett antal studier menar att den upplevda patientsäkerheten ökar hos sjuksköterskor och 

läkare efter implementering av SBAR (Becket & Kipnis., 2009; Bornemann-Shepherd 

et al., 2012; Cornell, P., Gervis, M., Yates, L., Vardaman, J., 2014). Dessa artiklar pekar 

inte på konkreta exempel och det är i stället en subjektiv uppfattning av 

patientsäkerheten (a.a). Däremot pekar Becket & Kipnis (2009) på att det finns ett 

samband mellan SBAR och upplevelsen att samarbetet mellan kollegor kring patienten 

förbättrades och att det var lättare att hjälpa sin kollega med patienten. Dessutom bidrog

SBAR till att sjuksköterskor avviker mer sällan från rutiner och följer riktlinjer oftare. 

Donahue et al. (2011) menar att SBAR bidrar till att sjuksköterskor upplever sig mer 

förberedda i patientarbetet och har ett ökat självförtroende vid mottagandet av patienten.

Ett par studier visade att även patienternas upplevelse påverkades efter implementering 

av SBAR och att det inte enbart var personalen som upplevde en förbättring av 

patientsäkerheten (Beckett & Kipnis., 2009; Cornell et al., 2014). Patienterna angav att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=De%20Meester%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Verspuy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Monsieurs%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Van%20Bogaert%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699


13

de kände sig tryggare och ansåg att säkerhetsklimatet var bättre efter att SBAR hade 

implementerats samt att bemötandet från personalen blev bättre (a.a.).

5.3

7.2 Kommunikation mellan sjuksöterskor i vårdarbetet

En av de största orsakerna till vårdskador är brist på god kommunikation, de flesta 

misstag sker när patienten skall överrapporteras mellan olika enheter (Fay-Hiller, Regan

& Gordons., 2012; Martin & Ciurzynski., 2015). Flera av de studier som författarna 

tagit del av menar att SBAR är ett bra verktyg för att förbättra överrapportering och 

effektivisera kommunikation. Dessutom genom att erbjuda ett gemensamt strukturerat 

kommunikationssätt minskar missuppfattningar mellan personal (Achrekar et al., 2016; 

Clark, Squire, Heyme, Mickle, & Petrie. 2009; Cornell, P., Gervis, M., Yates, L., 

Vardaman, J., 2014; Fay-Hiller, Regan & Gordons., 2012; Landua, S., Welmman, LG., 

2014; Martin & Ciurzynski., 2015).  SBAR belyser de vitala delarna av patientens 

tillstånd och vårdbehov vilket underlättar för sjuksköterskor att utvärdera den 

information som tas emot utan att behöva utvärdera varje del för sig. Detta gör att 

personal som jobbar i en miljö med mycket stress och intryck kan fatta snabbare men 

inte förhastade beslut (Vardaman et al., 2012).                                                               

Det är också viktigt att sjuksköterskor får utbildning i hur SBAR skall användas 

(Panesar, Albert & Messina, 2016). Om inte verktyget inte används på ett korrekt 

(gemensamt) sätt, riskerar viktig information försvinna och kommunikationen påverkas 

negativt (a.a.).                                                                                                                      

Randmaa, Mårtensson, Swenne & Engström (2014) studie, utvärderade hur 

anestesipersonal (sjuksköterskor och läkare) uppfattade kommunikation och attityder till

säkerhet. Rapporter på incidenter relaterade till kommunikationsbrist studerades ett år 

före och ett år efter implementering av SBAR. Före implementeringen identifierades 

kommunikationsrelaterade incidenter såsom missuppfattningar mellan personal och 

viktig information som försvinner. Ett år efter SBAR hade införts minskade de 

kommunikationsrelaterade incidenterna med 21 % (a.a.).  I en studie som inkluderar 

anestesisjuksköterskor var syftet att undersöka hur mycket av den information i 

överrapporteringen som faktiskt mindes/återkallades av mottagaren av rapporten. 

Implementering av SBAR kunde i denna studie inte påvisa någon signifikant påverkan 

(Randmaa M, Swenne CL, Mårtensson G, Högberg H &Engström M., 2016)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Randmaa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26760400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Swenne%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26760400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=M%C3%A5rtensson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26760400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=H%C3%B6gberg%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26760400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26760400
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7.3 Kommunikation mellan olika professioner i lagarbetet

Flera studier visar  att implementering av SBAR kan erbjuda ett gemensamt 

kommunikationssätt också förbättrar arbetet mellan personal som har olika professioner 

och erfarenhet (Donahue et al., 2011; Martin & Ciurzynski., 2015; Randmaa et 

al.,2014).  I Martin & Ciurzynski (2015) studie angav sjuksköterskorna att de kände sig 

mer inkluderade i processen (kring patienten) efter att SBAR implementerats och att 

känslan av att jobba tillsammans i ett lag förstärktes.                                                         

Nyexaminerade och nyanställda sjuksköterskor som har utbildning i SBAR kommer 

lättare in i arbetet, jobbar mer självständigt och assimileras till arbetsplatsen snabbare 

(Donahue et al., 2011; Vardaman et al., 2012) . Ett flertal studier visar att 

kommunikationen upplevs mer professionell, vilket också ger en känsla av legitimitet 

(Vardaman et al., 2012). De blivande sjuksköterskorna är bättre förberedda på den 

kliniska verksamheten, genom att SBAR belyser vad som är viktigt för patienten och 

anordnar gemensam struktur i kommunikationen (Donahue et al., 2011; Fay-Hiller, 

Regan & Gordons, 2012; Vardaman et al., 2012). Thompson, Collett, Langbart, Purcell, 

Boyd, Yuminaga,  Ossolinski, Susanto, McCormack (2011) påpekar att SBAR ger 

struktur i kommunikationen genom att belysa vad som kan förväntas i rapporten. Därför

blir det också lättare att identifiera om något och iså fall vad som fattas.  Enligt Andreoli

et al. (2010) studie minskade den individuella skuldbeläggningen, medan 

medvetenheten kring strukturella problem och lösningar som finns tillgängliga ökade 

(a.a.).

Få studier har undersökt hur SBAR påverkar arbetet för anestesisjuksköterskan. De som

gör det har identifierat bristen på ett standardiserat kommunikationssätt som en av de 

främsta orsakerna till missuppfattningar mellan anestesisjusköterskor och andra 

yrkeskateogorier (t.ex. medlemmar i operationsteamet). Detta kan leda till en icke säker 

patientvård. Kommunikationsincidenter förekommer bl.a. i överrapportering av patient 

mellan operations- och postoperativpersonal (Göransson, Lundberg, Ljungqvist, 

Ohlsson & Sandblom,. 2016; Fabila, Hee, Sultana, Assam, Kiew & Chan., 2016).

 Enligt (Göransson et al., 2016) var bristfällig kommunikation inom operationsteamet  

ett problem. Orsakerna var förutom brist på en standardiserad kommunikation också 

inkonsekvent användande av checklistor och opålitlig dokumentation av patientens 

preoperativa hälsa (a.a.). Till största delen förekom brister och incidenter relaterat till 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
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kommunikation i den preoperativa delen, men även peri- och postoperativt. Införandet 

av SBAR som kommunikationsverktyg mellan personal på kirurgen och anestesin, var 

en av strategierna som identifierades för att höja patientsäkerheten (a.a.). Även WHO:s 

checklista och skriftliga rapporter från kirurgen var en del i att minska misstagen 

relaterat till kommunikation (a.a.).                                                                                      

Fabila TS et al. (2016) menar att SBAR ansågs vara väldigt och/eller extremt användbar

vid överrapportering till postoperativa avdelningar. Verktyget reducerade försummelser 

och överrapporteringarna blev mer konsekventa. Kommunikationsverktyget PETS (pre-

handover, equipment handover, timeout and signout) bidrog också tillsammans med 

SBAR till en förbättrad kommunikation. Däremot ansågs SBAR som den viktigaste 

komponenten (a.a.). MacDougall-Davis, L. Kettley & T. M. Cook (2016) menar dock att

SBAR inte är det bästa kommunikationsverktyget för anestesipersonal. Studiens 

författare utvecklade ett eget kommunikationsverktyg so kallades ”Traffic Lights” som 

var att föredra enligt deltagarna. ”Traffic Lights” användes mer konsekvent, 

kommunikationen upplevdes som tydligare och ledde till att information mer sällan 

försvann.

5.4

7.4 Kommunikation med läkare

Ett annat område som ett flertal studier belyser är kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare (De Meester et al.,2012; Donahue et al., 2011;  Panesar, 

Albert & Messina, 2016; Vardman et al., 2012). De menar att brister i kommunikationen

är den primära orsaken till misslyckade överrapporteringar, framförallt är 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare det moment som är mest 

problematiskt (Telem et al., 2011; Vardman et al., 2012). Läkare upplevde att SBAR 

ökade medvetenheten kring vad som är viktigt för sjuksköterskorna och förbättrade 

allmänt den tvärproffessionella kommunikationen (Donahue et al., 2011; Telem et al., 

2011). Vardman et al. (2012) studie visade att framför allt nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ansåg att samarbetet och kommunikationen med läkarna förbättrades 

p.g.a. en upplevd ökad respekt från läkarna genom att de kunde strukturera upp 

informationen, förmedla den mer adekvat och identifiera för dem rätt information. Efter 

att SBAR implementerats ökade också kommunikationen mellan läkare och 

sjuksköterskor (a.a). Enligt Clark et al. (2009) ansåg 80 % av sjuksköterskorna sig 

säkrare i sin kommunikation med läkare och 62 % att SBAR hjälpte dem med vad de 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=De%20Meester%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699
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skulle säga till läkarna. Tews, Liu & Treat, (2012) och Thompson et al. (2011) menar 

också att läkare upplevde en mer strukturerad och förbättrad kommunikationen efter 

implementation av SBAR.  Men alla studier visar inte att SBAR förbättrar 

kommunikation, enligt Cunningham, Weiland, van Dijk, Paddle, Shilkofski, 

Cunningham, Y (2012). Studien bestod av två scenarion där läkare skulle ge 

telefonkonsultation. Efter interventionen kunde man inte se en signifikant ökning av den

information som ansågs aktuell för patientfallet. Däremot menar Marshall, Harrison & 

Flanagan (2009)  utbildning för läkare i SBAR ger en signifikant ökning av relevant 

information gällande det aktuella fallet vid telefonkonsultation.

7.5 Arbetsflöde

Många studier visade att sjuksköterskor ansåg att SBAR är ett kommunikationsverktyg 

som är förutsägbart, tidsneutralt (tiden för överrapportering påverkades varken negativt 

eller positivt) och förbättrar arbetsflödet (Becket & Kipnis, 2009; Bornemann-Shepherd 

et al., 2012; Panesar, Albert & Messina, 2016; Tews et al., 2012; Wentworth, Diggins & 

Johnson., 2012).Det fanns undantag där rapporteringstiden ökade med 7 sekunder, 

däremot bidrog SBAR till att man snabbare kom till den väsentliga informationen från 

att överrapporteringen startade (McCrory et al., 2012).                                                      

Cornell, Townsend-Gervis, Vardaman & Yates (2014) utförde en observationsstudie som

utvärderade  kvalitet och kontinuitet på överrapporteringar i samband med användandet 

av SBAR. Efter implementering av SBAR kortades tiden för överrapportering 

signifikant och kommunikationen kring patienten blev mer konsekvent (a.a.).

8 Diskussion

5.1

8.1 Metoddiskussion

Författarna valde att genomföra en systematisk litteraturstudie  för att kunna beskriva 

forskning rörande SBAR som kommunikationsverktyg. Artiklarna valdes mellan åren 

2006-2016 för att kunna få så aktuell forskning som möjligt. Wallengren och Henricson 

(2012) menar att det finns olika indikatorer på att en studie håller en god vetenskaplig 
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kvalitet och dessa begrepp är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet.

Studiens trovärdighet stärks då man använder artiklar som inte är mer än 10 år gamla 

enligt Wallengren och Henricson (2012), eftersom risken ökar med antal år och andra 

yttre faktorer kan påverka resultatet. I denna studie inkluderades och analyserades 27 

relevanta vetenskapliga artiklar under denna tidsperiod. Henricson (2012) anser att en 

studies trovärdighet även kan påverkas utifrån hur dataanalysen har genomförts. Det 

beskrivs att dataanalysens trovärdighet kan styrkas om den initialt genomförs separat av

respektive författare, för att sedan tillsammans jämföras och diskuteras (a.a .). Dessa 

analyssteg har tillämpades av författarna, i enlighet med den integrativa analysen av de 

vetenskapliga artiklarna (Whittmore & Knalfs, 2005). Dessutom är båda författarna till 

viss del bekanta med forskningsmiljön, vilket kan anses som en styrka.

För att besvara studiens syfte granskades både kvantitativa samt kvalitativa artiklar.

Genom att inkludera studier med olika forskningsansats  har resultatet i denna studie

blivit belyst ur ett bredare perspektiv, detta kan ses som en styrka. Däremot anser

Henricson (2012) att studiens trovärdighet för att kunna generalisera kan minska om

man använder artiklar med olika forskningsmetodik. Kvalitativa studier framhäver

mjukare data såsom individens upplevelser och uppfattning medan kvantitativa studier

genererar mer hårddata, vilket  kan vara en styrka då båda används inom

omvårdnadsforskning. Enligt Forsberg & Wengströms (2015) kan båda ansatserna

förordas i en litteraturstudie, vilket då ytterligare stärker studiens resultat. 

Resultatet i denna studie är baserad på 26 antal granskade studier med medel och hög 

kvalitet samt en studie med låg kvalitet. För att säkerställa artiklarnas kvalitet användes 

granskningsmallen av SBU (2016) och William, Stoltz och Bahtsevanis (2011), 

artiklarnas kvalitet betygsattes med låg, medel eller hög. I urvalsprocessen var det ett 

stort bortfall, 14 artiklar som exkluderades, p.g.a låg kvalitet. Dessa artiklar valdes bort 

trots att resultatet i dessa studier kunde stärka författarnas slutsats. Däremot innehåller 

denna litteraturöversikt sju artiklar med hög kvalitet. Ett så stort antal artiklar som 

uppnår samtliga krav på en god forskningskvalitet är en styrka, vilket även talar för en 

god tillförlitlighet. Författarna valde att ta med en artikel med låg kvalitet eftersom det 

fanns annan information som var relevant för syftet.  
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Eftersom artiklarna är skrivna på engelska kan detta ha varit en begränsning, då 

författarna inte har engelska som modersmål. Enligt Henricson (2012) är det en viktig 

faktor att förhålla sig opartisk när artiklar granskas och att även feltolkningar kan 

förekomma om granskarna inte har språket i artiklarna som modersmål. För att möta 

detta och inte förvränga artiklarnas fakta vid översättning har stor noggrannhet iakttagits

och artiklarna texter har läst flera gånger, vid oklarhet har det diskuterats för att finna 

konsensus. Artiklarna har dessutom lästs flera gånger för att kunna genomföra kritisk 

granskning och undvika feltolkning.

Överförbarhet är ett centralt begrepp som lyfts fram när en studies kvalitet ska bedömas.

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013) beror en studies överförbarhet på  

huruvida resultatet är överförbart till andra liknande kontexter. Författarnas slutsats är 

att detta resultat utgår från de aktuella forskningsmiljöerna men att möjligheten finns att

resultatet även är överförbart till andra områden inom sjukvården. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2013) betonar dock att det är upp till läsaren att avgöra huruvida 

studiens resultat är överförbart eller ej, utfrån studiens kvalitetsgranskning och relevans.

Att välja en tillförlitlig studiedesign enligt Forsberg & Wengström (2015) är ett annat 

sätt för att kunna generalisera till en större population. I de artiklar som har granskats 

finns fyra RCT-studier vilket anses ha en hög forskningskvalitet, men studiedesignen 

varierar och inkluderar såväl enkät, bedömningsformulär, observationer, 

skattningsskalor. Detta kan ses både som en svaghet och styrka då SBAR-

kommunikationsverktyg har belyst ur olika perspektiv. Därför undersöktes SBAR i 

olika sammanhang tex klinsika scenarier för att se möjligheter och hinder som kan 

uppstå yrkesgrupper emellan när de kommunicerar. Då tex mellan läkare och 

sjuksköterskor har lärt sig att kommunicera på olika sätt (Vårdhandboken, 2016). 

Svagheten kan vara att kontexten kan se olika ut och det kan därför vara svårt att 

generalisera resultatet.

8.2 Resultatdiskussion
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Resultatet visar att efter införandet av SBAR på hjärt-, kirurg- och medicinavdelningar 

och akuten kan en ökning av akutlarm samt oplanerade inläggningar från 

avdelning/akutmottagning till intensivvårdsavdelningar observeras (De Meester,  

Verspuy,  Monsieurs, Van Bogaert , 2012; Donahue, Miller, Smith, Dykes, Fitzpatrick, 

2011). Författarnas slutsats är att det beror inte på att SBAR bidrog till att 

sjusköterskorna blev mindre uppmärksam, snarare tvärtom. Vidare anser författarna att 

SBAR troligtvis har bidragit till en ökad kunskap om patienten och vilka förändringar i 

dennes tillstånd som anses som betydande. Även om sjuksköterskorna bedömer 

patienten akut sjuk och tillkallar ytterligare resurser, betyder inte att patienten är det.

Göransson et al. (2016) menar att för personal inom anestesi är kommunikationsbrist 

såsom glömska, ignorans, ostrukturerade överrapporteringar och missuppfattningar om 

ansvarsområde, några av de största orsakerna till en icke patientsäker miljö, och de 

flesta kommunikationsmissar sker mellan anestesi- och operationsteamet samt 

preoperativt (a.a.). Författarnas slutsats är att SBAR motverkar detta effektivt genom att

tillföra struktur i kommunikation samt tydliggör vilka åtgärder som bör prioriteras. 

Detta stärks av Randmaa et al. (2014) vars studie visar att SBAR minskar 

kommunikationsrelaterade incidenter såsom att vital information tappas bort och/eller 

missuppfattningar 

Enligt Vardman et al. (2012) har SBAR visat sig vara ett bra hjälpmedel för personal i 

påfrestande arbetsmiljöer genom att ge struktur till kommunikationen. Det bidrar till att 

belysa vad som är väsentligt i en akut situation (a.a.).  Författarna slutsats är att i en 

stressig miljö med mycket intryck är det en utmaning att strukturera upp information för

egen del, att sedan förmedla den på ett sammanhängande sätt till en annan person kan 

försvåra det ytterligare. Det kan också vara tidskrävande och påverka personalens 

förtroende både för en själv och varandra. SBAR har visat sig motverka detta enligt 

Wentworth et al. (2012) som pekar på att SBAR är mer tidseffektivt, samt att 

arbetsflödet inte motverkas. Thompson et al. (2011) stärker ytterligare påståendet om 

minskad stress, genom att SBAR ökar personalens känsla av trygghet och 

självförtroende i samband med överrapporteringar. 

Ett återkommande tema i de aktuella studierna är att många återger personalens (och 

ibland patientens) subjektiva upplevelse av SBAR och verktygets påverkan på 

patientsäkerhet. SBAR påverkar känslan av säkerhet övervägande positivt (Becket & 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=De%20Meester%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Verspuy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Monsieurs%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Van%20Bogaert%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23537699
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Kipnis, 2009; Bornemann-Shepherd et al., 2012; Cornell, P., Gervis, M., Yates, L., 

Vardaman, J., 2014). Slutstasen är att få studier faktiskt tittar på direkta samband mellan

SBAR och minskning/ökning av incidenter som är direkt relaterade till patientens hälsa.

En av undantagen är studien av Telem et al. (2011) som pekade på en koppling mellan 

SBAR och en minskning av läkemedelsrelaterade incidenter. Författarnas upplevelse av 

brist på objektiv mätning av SBAR:s påverkan i den vetenskapliga litteraturen stämmer 

överens med Sharp (2012) som också menar att det är svårt att hitta studier som 

objektivt mäter SBAR:s påverkan på patientsäkerhet. För att kunna fastställa om SBAR 

har en objektiv positiv inverkan på patientsäkerhet är rekommenderar vi vidare 

forskning.                                                                                                                      

Resultatet i ett par studier (Beckett & Kipnis, 2009; Cornell et al., 2014) visar att 

patienterna upplevde bemötandet från personalen förbättrades och att de kände sig 

säkrare efter implementering av kommunikationsverktyget. I och med att Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att vården skall ”tillgodose patientens behov av 

trygghet” innefattar det patientens subjektiva uppfattning om sin säkerhet. Författarnas 

slutsats är att upplevd säkerhet hos patienten skall alltså tillgodoses av 

anestesisjuksköterskan. Om patienten känner sig mer sedd och trygg efter införandet av 

SBAR har verktyget en mätbar objektiv nytta.

Enligt Telem et al. (2011) & Göransson et al. (2016) är ett av de mest förekommande 

problemen kommunikationen mellan läkaren och sjuksköterskan. Göransson et al. 

(2016) menar att inte minst i lagarbetet på en operationssal är detta problematiskt, där 

incidenterna relaterade till kommunikation inte är ovanliga pre-, peri- och postoperativt.

Om lagarbetet skall fungera är den tvärprofessionella kommunikationen central (a.a.).    

Författarnas slutsats är att att hur kommunikation sker beror självklart på individen, men

läkare och sjuksköterskor har olika arbetsuppgifter och utbildning, följaktligen kommer 

fokus ligga på olika aspekter av patienten. Därför kan det ske misstag, och väsentlig 

information försvinner i diskussionen. Om kommunikationen i en operationssal skall 

fungera och förbättras är det viktigt med struktur, återkoppling och ett gemensamt 

kommunikationssystem. Ovannämnda (Telem et al., 2011; Göransson’s et al., 2016) 

studier bekräftar författarnas kliniska erfarenhet av anestesisjuksköterskans arbete på 

operationssal.. Enligt SKL (2014) kategoriserar SBAR informationen som förmedlas 

och samtidigt ger möjlighet till återkoppling. Öquist (2012) påpekar att detta är viktigt 

eftersom ett system som ger återkoppling ger självreglering och det ökar möjligheterna 

för en bättre kommunikation.                                                                                           
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Författarnas kliniska slutsats är att SBAR borde implementeras som 

kommunikationsmodell innan, under och efter operation för att minska misstag och 

missförstånd mellan olika yrkeskategorier och följaktligen öka patientsäkerheten.

En svaghet i denna litteraturöversikt är bristen på studier som fokuserar på 

anestesisjusköterskans upplevelser av SBAR. En av orsakerna till detta beror på att 

SBAR är ett relativt nytt verktyg inom vården och författarna har därför upplevt det 

svårt att hitta studier om SBAR och anestesisjusköterskor. De få studier som återfinns 

t.ex. Göransson et al. (2016) och Fabila TS et al. (2016) har visat att SBAR har positiva 

effekter på kommunikationen för anestesipersonal.                                                         

En överhängande majoritet av studierna visade att SBAR hade en positiv inverkan på 

kommunikationen oavsett vilken avdelning eller område som ingick i studierna. 

Vidare har b.la. bristen på SBAR-studier bidragit till att vi har inkluderat 

läkarfokuserade studier. Likaså har dessa studier - t.ex. Tews et al. (2012) och 

Thompson et al. (2011) - visat att SBAR har en positiv effekt på kommunikationen.  

Detta visar ytterligare på styrkan i SBAR, att det inte enbart fungerar i och mellan olika 

enheter utan också för olika yrkesproffesioner. Därför går det att dra slutsatsen att 

SBAR (även i brist på studier) borde vara ett bra kommunikationsverktyg också för 

anestesisjuksköterskan.

Studien av Vardman et al. (2012) visade att nyanställda/-utbildade upplevde att de var 

lättare att komma in i verksamheten med hjälp av SBAR, då det bidrog till att de 

tidigare blev självständiga i arbetet och kände sig mer trygga i sin kommunikation med 

framförallt läkare (a.a.).  Författarnas slutsats  är att eftersom SBAR bidrar till mer 

självständigt arbetande för nyanställda/nyexaminerade, borde det frigöra mer tid för den

mer erfarna personalen som behöver lägga mindre energi på att hjälpa sina nya kollegor.

Ett förslag är att tidigt introducera SBAR i grundutbildningen för att underlätta 

studenternas verksamhetsförlagda utbildning och även bistå nyexaminerade vid första 

anställningen.

Enligt Andreoli et al. (2010) bidrar SBAR till att minska skuldbeläggningen av 

individen, för att istället fokusera på kommunikationen ur ett systemperspektiv.  Detta 

går hand i hand med Sharp (2012) som anser att individuella syndabockar bör undvikas 

och fokus bör ligga på arbetsgivaren. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Fabila%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27211792
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Författarnas uppfattning är om inte individen blir utpekad som problemet, bör det 

underlätta för han/henne att rapportera incidenten och åtgärda vad som kan förbättras. 

Med detta sagt måste också individen ta ansvar för sitt handlande, däremot bör ett 

öppnare samtalsklimat underlätta och förbättra kommunikationen och i förlängningen 

patientsäkerheten.      

MacDougall-Davis et al. (2016) menar att det kan finnas andra kommunikationsverktyg 

som är att föredra framför SBAR för anestesipersonal. Studien visade att deras eget 

utvecklade ”Traffic Lights” minskade tiden för rapportering och majoriteten av 

deltagarna ansåg att informationen var klarare och föredrog Traffic Lights framför 

SBAR (a.a.). Även om det enbart var en studie kan det betyda att SBAR eventuellt inte 

är det mest effektiva kommunikationsverktyget för alla områden inom vården. Vidare 

forskning rekommenderas för att klargöra detta. Däremot poserar det problem om olika 

delar av vården använder olika typer av kommunikationsverktyg. 

Att enbart presentera ett kommunikationsverktyg som SBAR för personalen räcker inte,

utbildning i hur det används är lika viktigt. Ett antal studier (Thompson et al., 2012; 

Panesar, Albert & Messina, 2016) bekräftar detta och visar att rapporterna blir mer 

utförliga och dokumenteras oftare om personalen får utbildning i SBAR (a.a). 

Författarnas slutsats är om t.ex. sökord försvinner kan det leda till felaktiga eller 

bristfälliga slutsatser och beslut, vilket i slutändan påverkar patientsäkerheten. 

Utbildning ökar medvetenheten kring patientens behov och rapportens innehåll. Men 

brist på utbildning eller skillnader i uppfattningar hur SBAR ska användas kan påverka 

det nära patientarbetet negativt. För att ytterligare stärka patientsäkerheten 

rekommenderar författarna att utbildning i SBAR sker efter en nationell standard.

9 Slutsats

Utifrån denna litteraturstudie kan man dra flera slutsatser som bland annat rör 

patientsäkerheten, den tvärprofessionella kommunikationens betydelse vid teamarbete, 

samt användbarheten av SBAR som kommunikationshjälpmedel i akuta situationer.       

Forskning om hur SBAR påverkar arbetet för anestesissjusköterskan och 

patientsäkerheten inom anestesi generellt är bristfällig. SBAR har dock visat sig vara ett

bra kommunikationsverktyg i många andra områden inom vården. Det finns därför goda
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förutsättningar att SBAR skulle vara användbart även inom anestesin. Därför är det 

författarnas rekommendation att implementera SBAR som kommunikationsmodell pre-,

peri- och postoperativt för att öka patientsäkerheten. Vidare forskning är dock 

nödvändig för att säkerställa SBAR:s inverkan på anestesisjuksköterskans 

omvårdnadsarbete.                                                                                                        .      

 Utbildning i SBAR är nödvändigt, att enbart introducera verktyget för personalen 

räcker inte. Det vore fördelaktigt om utbildning i SBAR sker efter en nationell standard,

vilket med största sannolikhet ökar chanserna för en god kommunikation.
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Vårdfo ̈rbundet. (2011). 3000 dör varje a ̊r av vårdskador. Ha ̈mtad 19 januari, 2016: 

https://vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/3000-dor-varje-ar-av-

vardskador/

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Thompson%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Collett%20LW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Langbart%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Purcell%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Boyd%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Yuminaga%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Ossolinski%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Susanto%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=McCormack%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21310805
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Using+the+ISBAR+handover+tool+in+junior+medical+of%EF%AC%81cer+handover%3A+a+study+in+an+Australian+tertiary+hospital
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Using+the+ISBAR+handover+tool+in+junior+medical+of%EF%AC%81cer+handover%3A+a+study+in+an+Australian+tertiary+hospital
https://vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/3000-dor-varje-ar-av-vardskador/


31
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Bilaga 1. Bedömningsunderlag för artiklar. Enl. SBU (2014) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011).

 KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET
Hög Medel Låg

Randomiserad kontrollerad studie är 

prospektiv, vilket innebär slumpmässig 

uppdelning av grupper och att en 
kontrollgrupp jämförs med en och/eller flera 

experimentgrupper.

Studien skall vara multicenterstudie som är 

välplanerad och väl slutförd där protokoll, 

metoder, behandlingsteknik och material är 

beskrivet adekvat. Antalet deltagandet är 

tillräckligt stort för att frågeställningen skall 

kunna besvaras. Statistiska metoder skall 
vara passande för att besvara 

frågeställningen.

-

Få antal deltagare och/eller för stort 

bortfall som ej är adekvat beskrivet, 

samt för stort antal delstudier, detta ger 

ringa statistisk styrka. 

Klinisk kontrollerad studie är prospektiv och

icke randomiserad. Jämför data mellan 

kontrollgrupp och en/eller flera 
experimentgrupper. 

Välplanerad och väl slutförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, väl 

slutförd där protokoll, metoder, 

behandlingsteknik och material är beskrivet 

adekvat. Antalet deltagandet är tillräckligt 

stort för att frågeställningen skall kunna 

besvaras. Statistiska metoder skall vara 
passande för att besvara frågeställningen.

-

Få antal deltagare och/eller för stort 

bortfall. Statistiska metoder är oklara, 

genomförandet är ej adekvat. Metoden 

är dåligt beskriven  

Icke-kontrollerad studie är prospektiv men 

saknar kontrollgrupp som är relevant. 

Tillräcklig mängd deltagare och 

frågeställningen är tydligt definierad. De 

statistiska metoderna är korrekta. 
-

Icke adekvat genomförande, otydlig 

metod för få deltagare och/eller för 

stort bortfall. De statistiska metoderna 
är tveksamma. 

Kvalitativ studie är att undersöka 

upplevelser, fenomen, tolka mening, 
fenomen och upplevelser utifrån deltagarnas 

perspektiv. Men även att titta på och förklara

olika begrepp, teorier och modeller.

Sammanhanget/kontexten skall vara tydligt 
beskrivet. Urvalsprocessen så som 

datainsamlingsmetod och analysmetod skall 
vara tydlig. Metodkritik skall också vara 

tydlig.   .

-

Frågeställningen otydligt formulerad. 

Otillräcklig beskrivning av metoden. 

Gruppen av deltagare vagt otydligt 
beskriven. Redovisning av resultatet är 

inte adekvat.
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Bilaga 2.  Artikelmatris
Artikel nr. 
Författare

Land
År

Titel Syfte Studie design Ural (antal) 
Intervention 
Bortfall 
(antal)

Resultat Vetens
kaplig 
kvalitet

1. Achrekar 
MS, Murthy 
V, Kanan S, Shetty 
R, Nair M, Khattry 
N. Indien. 2016

Introduction of Situation,
Background, 
Assessment, 
Recommendation into 
Nursing Practice: A 
Prospective Study

Att introducera SBAR och utvärdera 

effekten av dokumentation vid 
skiftbyte

Randomiserad 
kontrollerad studie 
Kvantitativ ansats

Sjuksköterskor 

(n=20) 
Implementering 
av SBAR och 
utvärdering 1 resp

16 v senare 
Bortfall (n=0)

SBAR förbättrade kommunikationen 

genom att göra överrapporteringen mer 

fokuserad vid överrapportering, och 

därmed minska chansen för 

kommunikationsrelaterade incidenter.

Medel

2.Andreoli, A., 
Fancott, C., Velji, 
K., Baker, G. R., 
Solway, S., Aimone,
E., Tardif, G. 
Kanada 2010

Using SBAR to 
Communicate Falls Risk 
and Management in 
Interprofessional 
Rehabilitation Teams

Att bättre förstå sammanhanget och 

uppfattningen av SBAR hos två 

interprofessionella team, för 

förebyggande av fallskador.

Kliniskt kontrollerad 
Interventionsstudie
Kvantitativ ansats

Interventionsgrup
p; n=85 (11 
preintervention. 
26 
postintervention)

SBAR var effektivt vid brådskande och 
ickebrådskande säkerhetsfrågor i det 

tvärprofessionella samarbetet. 

Interventionsgruppen  visade en 
signifikant förbättring i kommunikation 

och lagarbete. Studien visade ingen 
signifikant minskning av fallskador

Medel

3.Beckett, CD., 
Kipnis, G.
Arisona
2009

Collaborative communic

ation: integrating SBAR t

o improve quality/patient

 safety outcomes

Se om SBAR förbättrar lagarbete, 

patientsäkerhet och kommunikation. 

Pediatrisk avd på akutsjukshus

Icke kontrollerad 
interventionsstudie 
med kvalitativ ansats

n=212 (71)
Efter införandet av SBAR upplevde 

läkare och övrig vårdpersonal en 

förbättring i kommunikationen, samt att 

patienterna upplevde en ökad känsla va 

trygghet.

Medel

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Achrekar%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27981137
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Murthy%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27981137
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Kanan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27981137
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Shetty%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27981137
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Nair%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27981137
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Khattry%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27981137


III

4.Bornemann-
Shepherd, M., Le-
Lazar, J., Makic, 
MB., DeVine, D., 
Paul, M.
2012

Caring for inpatient boar

ders in the emergency 

department: improving 

safety and patient and 

staff satisfaction

Kan förbättrande 

omvårdnadsprocesser av patienter 

som kommer till akutmottagningen 
förbättra patientsäkerhet och personal

och patient nöjdhet

Interventionsstudie 
me Kvalitativ ansats n= 114 pre

n= 204 post

Både personal- och patienten nöjdheten 

ökade efter projektet. Personalens tyckte 

att de hade bättre verktyg och mer lab. 

personal och vaktmästare efter 

förändringen. 

Medel

5.Clark E, Squire S,
Heyme A, Mickle 
ME, Petrie E. 
Australien, 2009

The PACT Project: 
improving 
communication at 
handover

Syftet var att förbättra 

kommunikationen mellan 
sjukhuspersonal vid 
överrapporteringar och därmed också 

förbättra patientsäkerheten genom att 

utforma, genomföra och utvärdera 

standardiserade verktyg vid 
överrapporteringar inom 

organisationen

Prospektiv 
interventionsstudie
Kvalitativ ansats

Sjuksköterskor 

n=49 (24) samt 
läkare n=16 

intervjuades för 

och efter att 
SBAR 
implementerats
Bortfall

Före implementeringen uttryckte  85 % 
av sjuksköterskorna att 

kommunikationen behövdes förbättras. 
Efter implementeringen angav  68 % att 
överrapporteringen hade förbättrats och 

80 % kände sig säkrare vid 

kommunikation med läkare. 

Medel

6.Cornell, P., 
Gervis, M., Yates, 
L., Vardaman, J.
USA
2014

Impact of SBAR on 
nurse shift reports and 
staff rounding

Mäta användandet av SBAR vid 

överrapporteringen vid skiftbyte samt

vid ronder för att utvärdera 

kontinuitet, kvalitet och tidsåtgång på

informationen

Icke kontrollerad 
Prospektiv 
Interventionsstudie 
med
Kvantitativ ansats

Intervjuer av 
sjuksköterskor

n=36
Bortfall (0)

SBAR medförde ökad fokusering, 

förbättrad dialog samt konsekventa 

överrapporteringar. Det visade sig att 

SBAR gav en signifikant tidsbesparing. 

Medel

7.Cornell, P., 
Townsend, Gervis, 
M., Vardaman, M, 
J., Yates, L. USA 
2014

Improving situation 
awareness and patient 
outcomes through 
interdisciplinary 
rounding and structured 
communication

Att mäta införandet av 

tvärprofessionella ronder och om 

SBAR bidrar till ökad  

patientsäkerhet.

Icke kontrollerad 
Prospektiv 
Observationsstudie
Kvantitativ ansats

n = 960 Efter införandet minskade tiden för 

genomgång av varje patient markant från

102 sekunder till 69. SBAR minskade 
inte tiderna för handläggning av patient 

eller vårdtiderna. 

Medel

8.Cunningham, N. Telephone referrals by Att utbilda nya läkare i SBAR och  Randomiserad n = 72 (19) SBAR gav ingen signifikant förbättring i  hög



IV

J., Weiland, T. J., 
van Dijk, J., Paddle,
P., Shilkofski, N., 
Cunningham, N. Y.
Australien
2012

junior doctors: a 
randomised controlled 
trial assessing the impact
of SBAR in a simulated 
setting

avgöra huruvida det förbättrar deras 

telefonordinationer.
kontrollerad studie 
Kvantitativ ansats

hur kort och exakt informationen var 
samt ökade inte exaktheten vid 
telefonkonsultationer..

9.De Meester, D, 
K., Verspuy, M., 
Monsieurs, K, G., 
Van Bogaert, P. 
Belgien 2012

SBAR improves 
nursephysician 
communicatio n and 
reduces unexpected 
death: A pre and post 
intervention study.

Att undersöka effekten av SBAR i 

samband vid allvarliga situationer på 

avdelningar på sjukhuset.

Icke kontrollerad 
prospektiv 
Interventionsstudie 
med kvantitativ 
ansats

n = 425 (pre 245, 
post 180)

Efter introduktionen av SBAR så vart 

kommunikation mer effektiv. SBAR 
strukturerade upp överrapporteringen och

gjorde så att ssk fick rätt kunskap

 Sköterskorna fick också ökad förmåga 

att identifiera sjuka och minska plötsliga 
dödsfall.

hög

10.Donahue, M., 
Miller, M., Smith, 
L., Dykes, P., 
Fitzpatrick, J. J. 
USA 2011

A Leadership Initiative to
Improve Communicatio 
n and Enhance Safety

Sjukhusövergripande intervention att 

införa SBAR för att öka 

patientsäkerheten.

Icke kontrollerad 
prospektiv 
interventionsstudie 
Kvantitativ ansats
.

n = 182 (71) Resultatet visar på en förbättring mellan 

personalen i kommunikationen och 
patientsäkerheten. Ökat fokus på 

patientsäkerhet, ökad bättre  

tvärprofessionell kommunikation, ökat 

antal utryckningar av akutteamet och av 
dessa minskat antal hjärtstopp.

Medel

11.Fabila, TS., Hee,
HI., Sultana, R., 
Assam, PN., Kiew, 
A., Chan, YH.
2016
Singapore

Improving postoperative 
handover from 
anaesthetists to non-
anaesthetists in a 
childrens intensive care 
unit: the receivers 
perception.

Denna studie syftade till att utvärdera

en ny överrapporterings- process 

baserad på mottagarnas 

uppfattningar, med fokus på 

fullständighet och omfattningen av 

verbal kommunikation, och 
användbarheten av en situation, 

bakgrund, bedömning och 

rekommendation (SBAR) form.

Icke kontrollerad 
Prospektiv 
interventionsstudie
Kvantitativ ansats

n=52 Betydligt fler mottagare indikerade att 
SBAR  var det viktigaste verktyget under
överrapportering. Mottagarens 

uppfattning indikerade förbättring av 

informatios-flödet, samt minskning av 

utelämnande fel; och färre 

inkonsekvenser i patient- beskrivningen

Hög

12.Fay-Hillier, M., 
T., Regan, V., R., 

Communication and 
patient safety in 

Kan simulering med SBAR av en 
standardiserad patient med 

Icke kontrollerad 
Prospektiv n = 18 (0)

Deltagarna tyckte att de fick 
simuleringserfarenhet för att stärka 

medel



V

Gordon, G., M. 
USA 2012

simulation for mental 
health nursing education

vårdpersonal förstärka 

patientkommunikationsf örmåga och 

samarbetsförmåga i en 

grundutbildning psykisk hälsa 

omvårdnad kurs?

interventionsstudie 
med Kvalitativ ansats

kommunikation, bedömning, inbördes 

utvärdering och samarbetsförmåga. 100 

% av eleverna upptäckte att SBAR 

hjälpte dem att fokusera på 

patientsäkerheten. 

13.Field, TS., Tjia, 
J., Mazor, KM., 
Donovan, JL., 
Kanaan, AO., 
Harrold, LR., Reed,
G., Doherty, P., 
Spenard, A., 
Gurwitz, JH.
USA
2011

Randomized trial of 

a warfarin communicatio

n protocol for nursing 

homes: an SBAR-based 
approach

Genom att öka standarden och 

patientsäkerheten I samband med 

behandling antikoagulantia på 

äldreboende. 

Randomiserad 
kotrollerad studie 
Kvantitativ ansats

n=435
(framgår ej)

Det vart en lite förbättring i 

behandlingsintervallet för INR. 

Allvarliga händelser minskade kring 

Waran, men det fanns ingen signifikant 
skilland på detta.

medel

14.Göransson,K., 
Lundberg, J., 
Ljungqvist, O., 
Ohlsson, E., 
Sandblom, G.
Sverige
2016

Safety hazards in 
abdominal surgery 
related to communication
between surgical and 
anesthesia unit personnel
found in a Swedish 
nationwide survey

Att hitta strategier för att minska 

riskerna genom nationell 
undersökning om patienten 

säkerheten

Prospektiv icke 
kontrollerad 
observationsstudie
Kvantitativ ansats

n= 17 (antalet 
deltagande 
avdelningar)

Det framkom att generellt fanns en rutin 
gällande patientsäkerheten. Medan 

rutiner vid medicinering, rapportering 
mellan de olika enheterna samt system 
av rapportering och feedback saknades.

medel

15.Landua, S., 
Welmman, LG.
USA
2014

Small changes can 
streamline the handoff 
process in a staff-driven 
process improvement 
project

För att utvärdera användningen av 

SBAR genom att förbättra patient 

nöjdheten, kommunikation samt 

lagarbete bland personalen

Icke kontrollerad 
Prospektiv 
interventionsstudie
Kvantitativ ansats

n=235
(0)

Efter interventionen rapporterade 
personalen ökad tillfredsställelse med 

rapporteringen mellan enheterna

medel



VI

16. MacDougall-
Davis SR, Kettley 
L, Cook TM. 
(2016). 
Storbritannien 

The 'go-between' study: 

a simulation study compa

ring the 'Traffic Lights' 

and 'SBAR' tools as 

a means of communicati

on between anaesthetic st

aff

Jämföra kommunikationsverktyget 

SBAR med 
kommunikationsverktyget Traffic 
Lights

Kliniskt kontrollerad 
prospektiv 
Observationsstudie
Kvantitativ ansats

n=32 (0) Traffic Lights var tids effektivare lättare 

att följa och klarheten i rapporteringen 

var bättre i jämförelse med SBAR.

medel

17.Martin, H., 
Ciurzynski, S.
USA
2015

Situation, Background, 
Assessment and 
Recommendation- 
Guided huddles improve 
communication and 
teamwork in the 
emergency department

Att mäta effekten av gemensam 

bedömning och anamnestagning av 

sjuksköterska samt efterföljande 

planering med hjälp av SBAR på 

samarbete, kommunikation. 

Icke kontrollerad 
Prospektiv 
interventionsstudie 
med kvantitativ 
ansats

n=34
(0)

Införandet av SBAR resulterade i bättre 

teamarbete, kommunikation och 
personalen var mycket nöjda med 

kommunikationen sinsemellan.

medel

18.Marshall, S., 
Harrison, J., 
Flanagan, B. 
Australien 2009

The teaching of a 
structured tool improves 
the clarity and content of 
interprofessional clinical 
communication

Att avgöra huruvida utbildning i 

SBAR förbättrar innehållet och 

tydligheten i en telefonkonsultation i 
ett simulerat kliniskt scenario.

Randomiserad 
kontrollerad studie
Kvantitativ ansats

n = 177 (9) Kontrollgruppen hade ett medelvärde på 

10,2 medans interventionsgruppen var 
medelvärdet 17,4 . tydligheten hos 
interventionsgruppen var högre på en 5-
gradig skala.

hög

19.McCrory, M. C., 
Aboumatar, H., 
Custer, J. W., Yang, 
C. P., Hunt, E. A. 
USA 2012

”ABC-SBAR” Training 
Improves Simulated 
Critical Patient HandOff 
by Pediatric Interns

Bedöma huruvida den modifierade 

ABCSBAR förbättrar 

överrapporteringen i ett scenario med

AT-läkare.

Icke kontrollerad 
interventionss studie
Kvantitativ ansats

n = 26 (1) Medelvärdet av kvaliteten på rapporterna

ökade från 3,1 till 7,8 (P < 0,001). 

Signifikant skillnad såg man också tiden 
från start på rapporterna till man sa 

väsentlig information från 19,4 sekunder 

till 7,1 sekunder (P < 0,001).

medel

20.Panesar, RS., 
Albert, B., Messina,
C., Parker, M.
USA
2016

The effect of an 
electronic SBAR 
communication tool on 
documentation of acute 
events in the pediatric 
intesive care unit.

Om införandet av SBAR elektroniskt 

förbättrar dokumentationen samt 

kommunikationen mellan 
sjukskötersor och läkare. 

Icke kontrollerad 
interventionsstudie
Kvantitativ ansats

n=542 Efter implentation av SBAR ökade 

dokumentationen mellan läkare och 

sjusköterskor. Dokumentationen blev 

också mer komplett.

hög

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=MacDougall-Davis%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27080525
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Kettley%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27080525
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Cook%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27080525
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21.Randmaa, M., 
Mårtensson, G., 

Leo Swenne, C., 
Emgström, M.

Sverige
2014

SBAR improves commu

nication and safety 

climate and decreases 
incident reports due 
to communication errors 

in an anaesthetic clinic: a
prospective intervention 
study

Genom att kola personalens 
uppfattnng av kommunikationen 
mellan alla olika professioner samt 
attityder kring säkerheten. Vid 

inverkan av SBAR kontrollerar innan
samt efter om det har minskat 
kommunikations problem på klinik.

Klinisk kontrollerad 
studie Kvantitativ 
ansats

n=316
(66)

Signifikant reduktion av avvikelser efter 
införandet av SBAR. Kommunikationen 
förbättrades mellan personalen. 

Förbättringar i teamwork, 
säkerhetsklimat, arbetsglädje.

Hög

22. .Randmaa, M., 
Swenne, CL., 
Mårtensson, G., 

Högberg, H., 

Engström, M.

Sverige
2016

Implementing situation-
background-assessment-
recommendation in an 
anaesthetic clinic and 
subsequent information 
retention among 
receivers: A prospective 
interventional study of 
postoperative handovers

Att utvärdera genomförandet av 

kommunikationsverktyget SBAR vid 
överraporteringen från mottagaren till

den personal man lämnar över till.

Klinisk kontrollerad
studie
Kvantitativ ansats

Deltagare n=129.
Observerade 
överrapporteringa

r n=164

Interventionsgruppen visade ingen 
skillnad jämfört med kontrollgruppen  

gällande information som mottagaren 

kom ihåg. Däremot förbättrades 

strukturen i överrapporteringen i 

interventionsgrupp.

Hög

23. Telem, A. D., 
Buch, E. K., Ellis, 
S., Coakley, B., 
Divino, M. C. USA 
2011

Integration of a 
Formalized Handoff 
System Into the Surgical 
Curriculum; resident 
perspectives and early 
results

Utvärdera implementering av SBAR 

för läkare i den kirurgiska 

undervisningsplanen.

Icke kontrollerad 
Intervationsstudie
Kvantitativ ansats

n=45 (0) SBAR gjorde så kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och läkare 

förbättrades. Läkarna upplever att 

rapporterna blev mer kärnfulla och 

minskade missförstånd. Det blev ett mera

öppet klimat och möjligheterna att ställa 

frågor främjades. Felaktiga ordinationer 

av läkemedel minskade med 2,3 %.

medel

24. Tews, M. C., 
Liu, J. M., Treat, R. 
USA 2012

SituationBackgroundAss
essmentRecommendat 
ion (SBAR) and 
Emergency Medicine 
Residents’ Learning of 
Case Presentation Skills

Att beskriva och utvärdera 

möjligheten att lära ut SBAR till 

ATläkare vid överrapportering av 

patienter.

Icke kontrollerad 
studie 
Kvantitativ metod

n = 25 (0) Fanns en signifikant förbättring i 
deltagarnas uppfattning om sin förmåga 

att förbättra

kommunikationen med hjälp av SBAR.

Deltagarna föredrog SBAR framför 

andra rutiner och uppfattade SBAR som 
effektivt.

medel
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25. Thompson, JE., 
Collett, LW., 
Langbart, MJ., 
Purcell, NJ., Boyd, 
SM., Yuminaga, Y., 
Ossolinski, G., 
Susanto, C., 
McCormack, A.
2011

Using the ISBAR 
handover tool in junior 
medical officer 
handover: a study in an 
Australian tertiary 
hospital

Vid införandet av SBAR som 
kommunikationsverktyg och 
utvärdera effekten vid 

överrapportering.

Icke kontrollerade
interventiionsstudie
Kvalitativ ansats

n= 44
(20)

Införandet av SBAR gjorde så 

överrapporteringen förbättrades. Sju av 

tio deltagare upplevde att det vart bättre 
struktur i rapporterna. Det vart också 
bättre självkänsla och 

patientensäkerheten ökade bland 
deltagarna.

låg

26. Vardaman, J. 
M., Cornell, P., 
Gondo, M. B., 
Amis, J. M., 
TownsendGervis, 
M., Thetford, C. 
USA 2012

Beyond communicatio n:
The role of standardized 
protocols in a changing 
health care environment

Att undersöka implementeringen av 
SBAR och effekterna och 
upplevelserna av SBAR i det dagliga 
arbetet för sjuksköterskor.

Intervju samt 
observationsstudie
Kvalitativ studie

n = 80 (0) Studien visade att SBAR strukturerar 
verbala samtal och reducerar 
kommunikationsfel. Förbättrar 

effektiviteten genom att öka 

noggrannheten i beslutsfattandet hos 
sjuksköterskor samt förbättrar logiskt 

och tänkande vid snabba beslut.

medel

27. Wentworth, L., 
Diggins, J., Bartel, 
D., Johnson, M., 
Hale, J., Gaines, K.
2012

SBAR: electronic handof

f tool for noncomplicated

 procedural patients

En hjärtavdelning introduceras av 

kommunikationsverktyg som var 
kortfattat, lättanvänt och omfattande.

Icke kontrollerad 
interventionsstudie
Kvantitativ studie

n=51 (0) Införandet av SBAR gjorde så att 

överrapporteringarna inte störde flödet i 

vården samt sparade tid för personalen. 

medel
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5.3

Bilaga 2. Bedömningsunderlag för artiklar. Enl. SBU (2014) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011).

 KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET
Hög Medel Låg

Randomiserad kontrollerad studie är 
prospektiv, vilket innebär slumpmässig 
uppdelning av grupper och att en 
kontrollgrupp jämförs med en och/eller 
flera experimentgrupper.

Studien skall vara multicenterstudie som
är välplanerad och väl slutförd där 

protokoll, metoder, behandlingsteknik 
och material är beskrivet adekvat. 

Antalet deltagandet är tillräckligt stort 

för att frågeställningen skall kunna 

besvaras. Statistiska metoder skall vara 
passande för att besvara 
frågeställningen.

-

Få antal deltagare och/eller för stort

bortfall som ej är adekvat beskrivet,

samt för stort antal delstudier, detta 

ger ringa statistisk styrka. 

Klinisk kontrollerad studie är prospektiv 
och icke randomiserad. Jämför data 
mellan kontrollgrupp och en/eller flera 
experimentgrupper.

Välplanerad och väl slutförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, väl 
slutförd där protokoll, metoder, 

behandlingsteknik och material är 

beskrivet adekvat. Antalet deltagandet är

tillräckligt stort för att frågeställningen 

skall kunna besvaras. Statistiska metoder
skall vara passande för att besvara 
frågeställningen.

-

Få antal deltagare och/eller för stort

bortfall. Statistiska metoder är 

oklara, genomförandet är ej 

adekvat. Metoden är dåligt 

beskriven  

Icke-kontrollerad studie är prospektiv 
men saknar kontrollgrupp som är 

relevant.

Tillräcklig mängd deltagare och 

frågeställningen är tydligt definierad. De

statistiska metoderna är korrekta. 
-

Icke adekvat genomförande, otydlig

metod för få deltagare och/eller för 

stort bortfall. De statistiska 
metoderna är tveksamma. 

Kvalitativ studie är att undersöka 

upplevelser, fenomen, tolka mening, 
fenomen och upplevelser utifrån 

deltagarnas perspektiv. Men även att 

titta på och förklara olika begrepp, 

teorier och modeller.

Sammanhanget/kontexten skall vara 
tydligt beskrivet. Urvalsprocessen så 

som datainsamlingsmetod och 
analysmetod skall vara tydlig. 
Metodkritik skall också vara tydlig.   .

-

Frågeställningen otydligt 

formulerad. Otillräcklig 

beskrivning av metoden. Gruppen 
av deltagare vagt otydligt 
beskriven. Redovisning av 
resultatet är inte adekvat.
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