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Deficiency in the nurse`s communication when transferring information can lead to serious 

consequences for the patient. It is often in transition between different teams or nursing units 

that deficiencies arise in the transfer of information, but the results of deficiencies can also arise 

throughout the care chain. The aim of this study was to elucidate the way in which SBAR 

facilitates nurse communication when transferring a patient within the health care system. This 

literature study was based on analysis of quantitative research. Seven quantitative articles were 

analysed using five step model by Friberg.   The results of this study showed that SBAR helps 

the nurse to focus, prepare and structure the documentation and contributes to safer patient 

assessments. The use of SBAR leads to efficient reporting that promotes collaboration with 

other professions by making the message clear and structured. The conclusion was that by using 

SBAR as a communication tool for the nurse, patient safety increases. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie beskriver hur användningen av kommunikationsverktyget SBAR underlättar 

sjuksköterskans kommunikation i informationsöverföring i hälso- och sjukvården. Studiens 

resultat baseras på sju vetenskapliga kvantitativa artiklar som analyserats och sammanställts till 

ett nytt resultat vilket presenteras i fem huvudteman. De olika temana belyser hur SBAR kan 

underlätta och förbättra kommunikationen för sjuksköterskan i informationsöverföringen. I 

resultatet framkommer att SBAR hjälper sjuksköterskan att fokusera, förbereda och strukturera 

sin dokumentation som bidrar till säkrare bedömningar av patientens tillstånd. Användningen 

av SBAR leder till effektiv rapportering som främjar samarbetet med andra professioner genom 

att budskapet blir tydligt och strukturerat. Skillnader i kommunikationsstilar överbryggades av 

SBAR, då sjuksköterskor och läkare är utbildade för att utrycka sig på olika sätt i 

kommunikationen mellan olika professioner inom teamet. SBAR fungerar som stöd och en ram 

för den nyexaminerade sjuksköterskan i sin yrkesroll vilket stärker sjuksköterskans 

kommunikativa självförtroende. Brister i kommunikation och informationsöverföring kan leda 

till allvarliga konsekvenser för patienten. Det är ofta i övergångar mellan olika team och 

vårdenheter som brister uppstår i informationsöverföringen men bristerna kan även uppkomma 

var som helst i vårdkedjan. Genom att använda SBAR som kommunikationsverktyg inom 

hälso- och sjukvården stärks sjuksköterskans kommunikativa kompetens och därigenom ökar 

också patientsäkerheten. 
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Inledning 

Varje år drabbas 100 000 människor av vårdrelaterade skador i hälso- och sjukvården. En av de 

vanligaste orsaker till dessa negativa händelser som ligger bakom är att kommunikationen 

brister mellan vårdpersonalen i informationsöverföringen. Som sjuksköterska inom hälso- och 

sjukvården har författaren vid ett flertal tillfällen fått uppleva situationer där kommunikationen 

har brustit och missförstånd uppstått, vilket har föranlett att patientsäkerhet har riskerats. Tydlig 

kommunikation mellan vårdpersonal gynnar både vårdteamet och patienten. Händelserna har 

väckt författarens intresse för att undersöka och belysa på vilket sätt SBAR kan förbättra 

kommunikationen för sjuksköterskan vid informationsöverföring. 

  

Bakgrund 

Vårdkedjan - patientens väg genom vården 
Vårdkedjan kan förklaras enligt Törner (2014) som att patient rör sig i ett slags flöde genom 

hälso- och sjukvården, exempel på ett sådant flöde beskrivs som intag, triagering bedömning, 

provtagning, åtgärder, uppföljning, återhämtning/läkning, utskrivning och poliklinisk 

uppföljning. Vårdkedjan omfattar enligt Törner et al (2014) alla typer av vård- och 

omsorgsaktiviteter samt hälso- och sjukvårdsaktiviteter, oavsett huvudman eller vårdgivare, 

såsom primärvård, specialistvård, ambulans och äldreomsorg. Definitionen av vårdgivare enligt 

patientssäkerhetslagen (SFS, 2010:659) är en statlig myndighet, landsting, kommun eller annan 

juridisk eller enskild person som utövar hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659). Det kritiska momentet för felbedömningar, bristande kommunikation och otrygghet 

i vårdkedjan uppstår när patenten passerar olika vårdenheter. Då det finns risk för att viktig 

information inte följer med överföringen av patienten, vilket hotar patientsäkerheten (WHO, 

2007). 

 

Patientsäkerhet och vårdskador 
Enligt Socialstyrelsen (2018) drabbas varje år cirka 100 000 patienter på svenska sjukhus av 

vårdskador i varierande allvarlighetsgrad. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar en 

vårdskada som kroppsligt eller psykiskt lidande eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid kontakt med hälso- och sjukvården. En 

vårdskada för patienten kan medföra förlängd vårdtid, onödigt och oplanerade 

sjukvårdskostnader, samt leder till högre samhällskostnader enligt Sveriges kommuner och 

Landsting (SKL, 2018). 

Vårdskador kan enligt Lindh och Sahlqvist (2012) ofta identifieras som en brist i verksamheten 

såsom bristfälliga rutiner eller felaktig kommunikation och informationsöverföring. Vidare 

definierar patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) även begreppet allvarlig vårdskada som en 

vårdskada som är bestående eller ringa.  Patienter som vistas på annan avdelning än den som 

har speciell kompetens för patientens behov har dubbelt så hög risk att drabbas av vårdskador 

enligt Socialstyrelsen (2018). En vårdskada, enligt Lindh och Sahlqvist (2012) är något man 

måste undvika och förhindra att den uppstår. Exempelvis på vårdskador kan vara utebliven eller 

fel diagnos, felaktig behandling, fallskada, läkemedelsrelaterade skador och bristande 

omvårdnad som kan leda till exempelvis trycksår. Enligt SKL (2018) är vårdtiden för de som 
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drabbats av en vårdskada dubbelt så lång som för patienter som inte fått någon vårdskada. 

Vårdskador orsakar enligt SKL (2018) även höga sjukhuskostnader genom exempelvis förlängd 

sjukhusvistelse. Kostnaderna för närmare 900 000 extra vårddagar beräknas till ungefär 9 

miljarder kronor per år (SKL, 2018). Vårdgivaren har skyldighet att rapportera händelser som 

orsakat eller riskerat att orsaka vårdskador till Socialstyrelsen (IVO, 2014). Hälso- och 

sjukvården har skyldigheter att informera en patient om när denna varit med om en vårdskada 

och att patienten har möjlighet att lämna in en anmälan till IVO. En del händelser anmäls enligt 

IVO (2014) som enskilda klagomål på hälso- och sjukvården och där vårdgivarna har en 

skyldighet att anmäla händelsen som har medfört eller har kunnat med för en allvarlig vårdskada 

enligt lex Maria. 

I Sverige styrs patientsäkerhetsarbetet genom lagstiftning från regeringen och riksdag. 

Definitionen av patientsäkerhet enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är skydd mot 

vårdskador. Sjuksköterskan, liksom all hälso- och sjukvårdspersonal bör ansvar för att bidra till  

att förbättra patientsäkerheten (Sharp, 2012; Wallin & Thor, 2008). Vårdpersonal är lagbunden 

att tillgodose patientens behov av kontinuiteten och säkerhet i vården enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016a). Säkerhetsarbetet i vården syftar enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) till att minska skador för både patienter och personal genom att 

faktorer som möjliggör att risker och fel undanröjs.  Vårdskador som uppkommer inom hälso- 

och sjukvården drabbar inte bara patienten i fråga utan även personalen som varit delaktig i att 

en vårdskada har uppstått. Personalen i fråga mår oftast dåligt under en lång tid vilket innebär 

att allvarligt arbetsmiljöproblem (Törner et al. 2014).  

Enligt Törner et al. (2014) kan den nyutexaminerade sjuksköterskan till en början inte rutinen 

på arbetsplatsen och därför riskerar han/hon att bli en fara för andra och för sig själv, då det 

förväntas att han/hon utför samma jobb som en sjuksköterska med flera års yrkeserfarenhet. 

Törner et al. (2014) menar att nyutexaminerad sjuksköterska måste ges en strukturerad 

yrkesintroduktion på arbetsplatsen, genom att få en handledare och mentor. Handledarskapet 

och mentorskapet möjliggör för den nyutexaminerade sjuksköterskan att få en trygg 

introduktion av en erfaren arbetskollega på vårdavdelningen. Den erfarna sjuksköterskans 

kunskaper om vårdavdelningen och dess rutiner kommuniceras, vilket ger den nyexaminerade 

sjuksköterskan rätt förutsättningar för att ge trygg och säker vård. 

 

Personcentrerad vård            

Enligt Vårdhandboken (2018) innebär begreppet personcentrerad vård att personen som blir 

vårdad blir förstådd och sedd som en unik person med individuella behov och med 

värderingarna och förväntningar och att personen inte är sin sjukdom. Enligt Vårdhandboken 

(2018). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) ingår personcentrerad vård som en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser. De andra fem kärnkompetenserna är säker vård, 

informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. Personcentrerad 

vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser 

och hinder enligt Agerberg (2014). Patienten blir därmed en partner i vården, vilket är den mest 

centrala delen i den personcentrade vården (WHO, 2007). Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2010) år patienten expert på sin egen upplevelse, vilket gör att patientens delaktighet är 

nödvändig i informationsöverföringen inom hälso- och sjukvården. Att lyssna på patientens 

berättelse om sitt hälsotillstånd är enligt Agerberg (2014) en förutsättning för personcentrerad 

vård. Dokumentationen skall enligt GPCC (2017) vara levande, alltså ständigt ses över, samt 

vara tillgänglig för patienten och följa patienten genom vårdkedjan. Enligt Agerberg (2014) kan 
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samhällets resurser användas mer effektivt med personcentrerad vård eftersom det visat sig att 

vårdtidens längd på sjukhuset blir kortare, patienter känner sig tryggare och medicinska 

komplikationer minskar. Studier gjorda av Larsson et al. (2016) på en kirurgklinik i Lund, 

påvisade att en välinformerad patient som förstod sin sjukdom hade mindre smärta och 

komplikationer efter en operation, än den som inte fått information eller inte hade förstått den. 

 

Samverkan i team 
Definition av ett team kan enligt Sharp (2012) och Blomqvist (2004) är en grupp människor 

som arbetar på en arbetsplats. I vårdorganisationen runt patienten kan medlemmar i teamet 

exempelvis vara receptionist, apotekspersonal, administratörer och även de olika 

vårdyrkesgrupperna. Oftast arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare med direkt 

patientarbete på en vårdavdelning under veckan medan helger, kvällar och nätter består oftast 

detta team av en liten grupp sjuksköterskor och undersköterskor med bara en läkare att 

konsultera. Dessa mer tillfälliga team, ger sjukvården en utmaning i kommunikationsmönster 

då konsulterande läkaren ofta inte känner till patienterna eller vårdavdelningens rutiner. 

Teamarbete överbryggar vårdpersonalens olika professioner, främjar kontinuitet och stärker 

säkerheten för patienten i vården. När olika yrkeskategorier i vården samarbetar i team, visar 

det bästa resultatet för patientens välbefinnande (Blomqvist, 2004; Sharp, 2012). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskor skall på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt kunna kommunicera med patienter, närstående, medarbetare och andra i teamet 

samt medverka till att teamets olika roller klargörs. Sjuksköterskans ansvar i teamet är att 

uppmärksamma och tillgodose patientens omvårdnadsbehov och att aktivt medverka till att 

teamet arbetar personcentrerat. Smeulers et al. (2014) beskriver att sjuksköterskan oftast ses 

som en kommunikationspartner för all vårdpersonal och en samordnare för vården på 

vårdenheten. 

 

Kommunikation 
Fossum (2013) beskriver att begreppet kommunikation härstammar från latinets communicare 

som betyder göra någon delaktig i, communication betyder ömsesidigt utbyte och communion 

något om går att dela. Kommunikationens kärna handlar om att göra något gemensamt enligt 

Fossum (2013) som till exempel när två människor samtalar med varandra. Nilsson och 

Waldemarsson (2016) beskriver att gemensamt för kommunikation är utbyte av information 

och att skapa mening genom utbyte av tecken. Några av huvudbegreppen som framkommer 

inom kommunikationsvetenskapen enligt Shannon (1948) är sändare, mottagare och budskap. 

Med sändare menas den person som vill förmedla ett visst budskap. Mottagaren är den person 

eller grupp som informationen är menad att förmedlas till. Budskapet innefattar all information 

som förmedlas mellan sändare och mottagare (Sharp, 2012). Kommunikation enligt Sharp 

(2012) består av en verbal del och en icke-verbal del som båda måste fungera för att kunna ge 

en effektiv och säker vård. Att uttrycka sig verbalt menar Fossum (2013) innebär att man 

använder sig av orden i språket. Den icke verbala kommunikationen enligt Eide och Eide (2008) 

kan vara allt från en blick, en bekymrad rynka i pannan, ett bekräftande leende eller en uppgiven 

suck. Allt detta förmedlar något till mottagaren, ofta tydligare och starkare än många ord. Om 

inte budskapets innehåll kan förstås kommer heller inte dess innebörd att komma fram, oavsett 

hur det levereras. Varje gång information överförs riskerar den att på ett eller annat vis bli 

förvrängd (Wallin, et al. 2008). I en studie av Smeulers, Telling, Lucas och Vermeulen (2014) 
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framkom att en korrekt överföring av klinisk information är av stor betydelse för kontinuitet 

och säkerhet i vården. 

 

Informationsöverföring i hälso- och sjukvården 
Inspektionen för Vård och omsorg [IVO] (2014) definierar information som själva innehållet i 

de meddelanden som överförs vid muntlig eller skriftlig kommunikation.  IVO använder 

huvudsakligen informationsöverföring som samlat begrepp för både kommunikation och 

dokumentation. Informationen skall vara fullständig och ändamålsenlig och leda till 

patientsäkra aktiviteter (Lindh & Sahlqvist, 2012; Nagpal, Manchanda, Bicknell & Moorthy, 

2013). Både IVO (2014) samt Wallin och Thor (2014) förordar att vårdenheter utvecklar en 

standardiserad rutin för hur kommunikation och informationsöverföring skall genomföras.  

Socialstyrelsen (2017) beskriver att dokumentation är vid sidan av kommunikation det 

viktigaste verktyget för att skapa och hålla en gemensam bild av patientens vård och 

behandling. Den vanligaste förekommande informationsöverföringen anses vara den muntliga 

rapporten mellan medarbetare och denna typ av rapportering används för dialog, reflektion och 

kunskapsutbyte. Tyst informationsöverföring kallas även skriftlig informationsöverföring, 

vilket innebär att nästa pågående skifts personal läser patienternas journaler. Ett kritiskt moment 

i informationsöverföringen är när ansvaret för patienten övergår till ny personal, mellan 

vårdenheter och ibland mellan vårdgrupper. Hög arbetsbelastning kännetecknas i många fall av 

ett högt arbetstempo där flera beslut fattas under stress, då viktig information kan glömmas bort 

eller missuppfattas mellan arbetsskift och vårdenheter (IVO, 2014; World Health Organization 

[WHO], 2007; Fossum, 2013). Informationsöverföring är ofta tidskrävande, brister i innehåll 

och varierar i utförandet enligt Smeulers et al. (2014). Risken för att fel ska uppstå ökar då 

mycket information skall förmedlas från ett arbetspass till ett annat, även mellan olika 

yrkeskategorier. Sharp (2012) beskriver att vårdenheter tenderar att skapa egna rutiner kring 

dokumentation, vilket är en riskfaktor i sig då personal ofta rör sig mellan vårdenheterna. 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att sjuksköterskan har ett stort ansvar i dagens 

utveckling av informations- och kommunikationsstöd för bland annat lagring, hantering, 

bearbetning, överföring och kommunikation av omvårdnadsstatus. Sjuksköterskan behöver 

kompetens för att kunna påverka utvecklingen av information- och kommunikationssystem som 

stödjer omvårdnadsarbetet, med patienters behov och säkerhet i fokus. Sjuksköterskan skall 

kunna använda olika instrument för datainsamling och olika instrument för riskbedömning. 

Jangland (2011) samt Törner, Eklöf, Larsman och Pousette (2014) menar att den svåraste 

utmaningen i kommunikationen har en nyutexaminerad sjuksköterska, vilket beror på att den 

nyexaminerade sjuksköterskan inte har hunnit skaffa sig kunskap och erfarenhet som den 

erfarna sjuksköterskan har. De flesta sjuksköterskor får inte någon djupare kunskap i 

professionell kommunikation under sin utbildning, men förväntas dock kunna detta när man 

börjar sin yrkesutövning Sharp (2012). 

 

Kommunikations/dokumentationsproblem i hälso- och sjukvården 
En faktor som Sharp (2012) beskriver som kan bidra till brist i kommunikationen kan vara 

otydligheter kring yrkesroller och ansvarsområde inom hälso- och sjukvården.  Det kan uppstå 

när arbetsuppgifter som rent formellt kan utföras av olika yrkesgrupper och där det inte alltid 

är helt kartlagt vem som förväntas utföra vad. Språkförbistringar kan vara en annan orsak till 

missförstånd i kommunikationen mellan vårdpersonal i hälso- och sjukvården. Forskning har 
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visat att både sjuksköterskor och läkare ofta är missnöjda med kommunikationen dem emellan 

(Sharp, 2012). Något av skälen till att de pratar förbi varandra och missförstår viktiga budskap 

kan ligga i att sjuksköterskor är tränade i att tala på ett mer detaljerat och beskrivande sätt i sin 

kommunikation, medan läkarna sammanfattar och uttrycker sin information om patienter kort 

och koncist (Sharp, 2012; Leonard et al. 2004; WHO, 2007). Andra problem som Sharp (2012) 

beskriver kan vara hierarkiska strukturer inom och mellan yrkesgrupper, som medför klara 

risker för patientsäkerheten. Exempel på detta är att inte påtala risker till överordnad personal 

eller att göra avvikelser från givna säkerhetsrutiner för att undvika att störa läkare. Andra 

svårigheter som Sharp (2012) beskriver är informationsöverföringen mellan sjuksköterskorna 

och läkarna som sker i patientjournalens dokumentation, då svårigheter uppstår när läkare 

dikterar journalanteckning som först senare skrivs in i journalen av en sekreterare, eller att 

läkare inte alltid läser journalanteckningar som skrivs av sjuksköterskor. Det kan också finnas 

barriärer mellan olika tekniska system som gör det svårt att få tillgång till dokumenterad 

information mellan olika vårdenheter (Sharp, 2012). Lagstiftningen enligt Patientdatalagen 

(2008:355) säger att informationshanteringen i hälso- och sjukvården ska vara organiserad så 

att den tillgodoser patientsäkerheten och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. 

 

Strukturerad kommunikation 
För att uppnå en säker kommunikation är det enligt Haddleton (2018) viktigt att utveckla ett 

gemensamt språk för all hälso- och sjukvårdpersonal. IVO (2014) samt Wallin och Thor (2014) 

förordar att vårdenheter utvecklar en standardiserad rutin för att stärka kommunikationen och 

informationsöverföringen i vårdkedjan. Världshälsoorganisationen (WHO, 2007) menar att 

patientsäkerheten stärks genom användandet av standardiserade strategier för 

informationsöverföring i vårdkedjan. Enligt Leonard et al (2004) är SBAR: Situation, 

Background, Assessment, Recommendation en teknik som utgör ett ramverk för 

kommunikation mellan teammedlemmar i hälso- och sjukvården om patientens tillstånd. SBAR 

kan användas i hela vårdkedjan som innefattar informationsöverföring enligt Wallin och Thor 

(2014). Olika övergångar i vården där informationsöverföring kan vara exempelvis mellan 

arbetspass på vårdavdelning, vid överflyttningar mellan vårdavdelningar och 

behandlingsenheter där informationsöverföringen sker. Informationsöverföringen sker via 

telefonkontakt, muntlig eller via elektronisk dokumentation. Enligt WHO (2007) är SBAR ett 

strukturerat informationsverktyg där man snabbt kan kommunicera patienters hälsotillstånd på 

ett effektivt sätt i akuta som icke akuta situationer för att förhindra att olyckor och missförstånd 

uppstår. SBAR är ett kommunikationsverktyg vars intention är att skapa och säkerställa att 

regler och riktlinjer kring kommunikationen mellan personal finns och på så sätt förstärka 

situationsmedvetenheten och effektivisera beslutsfattande men även att främja ett öppet synsätt 

och förbättra arbetsmiljön i gruppen. SBAR kan därför säkerställa en god 

informationsöverföring då instrumentet möjliggör fokus på det viktiga i budskapet, enligt 

Haddleton (2018). 

Enligt Wallin och Thor (2014) utvecklades SBAR som kommunikationsverktyg av den 

amerikanska flygindustri, Cockpit Resource Management (CRM) då man hade en serie 

flygolyckor som kunde härledas till den mänskliga faktorn och där analysen visade att allt från 

brisande kommunikation, otydligt ledarskap och beslutfattande kunde vara orsaken till dessa 

olyckor. CRM-metoden innebär att de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheter som 

redan finns används tillsammans med andra färdigheter så som kommunikation, beslutfattande, 

situationsmedvetenhet och kännedom om egna och andras reaktionsmönster. Fokus flyttas från 

den enskilda personen till hela teamets ansvar, viket stärker teamets agerande i akuta och icke 
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akuta situationer. Viktiga punkter i CRM är situationsmedvetenhet, att fatta beslut och 

prioritera, tydlig kommunikation, ledarskap och följarskap, be om hjälp tidigt och använda all 

tillgänglig information och alla tillgängliga resurser. SBAR presenterades i Sverige under 1990-

talet och introducerades av Sveriges kommuner och Landsting (SKL 2018) inom sjukvården år 

2010, specifikt inom anestesin som jobbar med höga krav på patientsäkerhet och ofta under 

tidspress. I dessa akuta arbetssituationer är det vanligt med hög ljudvolym och med många 

personer som är inblandade. I sådana situationer är det enligt Haddleton (2018) oerhört viktigt 

att kommunicera effektivt då mycket information ska tas emot, delas med hela teamet och föras 

vidare. För att kommunikationen skall fungera optimalt måste alla vara tydliga, relevanta och 

direkta i kommunikationen. Det är även lika viktigt att lyssna aktivt då det måste fungera i alla 

led och vid alla situationer så att all personal har en gemensam bild av situationen (Haddelton, 

2018). Denna gemensamma kommunikationsstruktur hjälper den inblandade personalen vid 

informationsöverföringen att inte fastna i eller förhindras muntligt eller skriftligt av onödiga 

detaljer utan kunna fokusera på det viktiga i huvudbudskapet enligt Sharp (2012). 

Sjukvårdens komplexa arbetsmiljö kräver strukturerat arbete och gott samarbete varför SBAR 

som arbetsverktyg underlättar informationsöverföringen och ökar patientsäkerheten. SBAR 

som kommunikationsverktyg bör ses som en checklista för att all väsentlig information kommer 

med vid informationsöverföringen vilket bidrar till att öka patientsäkerheten (Haddleton, 2018).  

Sharp (2012) förklarar att om SBAR skall fungera optimalt behöver sändaren förbereda sig 

innan vederbörande tar kontakt med mottagaren. Både sändare och mottagaren måste båda vara 

införstådda med hur SBAR fungerar där uppmärksamhet och handlingsberedskap krävs för att 

fatta beslut och åtgärder. Följande fyra steg beskriver hur SBAR bör struktureras och 

kommuniceras enligt SKL (2018). S-Situation: Situation är kärnan i det som skall förmedlas 

och ska fungera som en kortfattad rubrik för att fånga mottagens koncentration till varför 

kontakt tas, denna kontakt kan ske via telefon, muntligt eller via elektronisk dokumentation 

beroende av var informationsöverföringen sker i vårdkedjan. Fakta som rapporteras under 

situation är följande: ditt namn och din titel samt vilken avdelning/verksamhet du ringer/är ifrån 

(om kontakten är mellan enheter). Vidare presenteras patienten med namn, ålder och eventuellt 

personnummer, en beskrivning av problemet eller situationen. Fakta som är känd under S 

domänen rapporteras inte på den egna vårdenheten. B- Background: Bakgrund beskriver det 

relevanta för den aktuella situationen. Här beskrivs patientens anamnes, undersökningar och 

behandlingar i korthet. Informationen ska vara relevant för situationen så att mottagare kan få 

ett sammanhang av situationen. A- Assessment: Aktuell bedömning beskriver den aktuella 

situationen som ska förmedlas. Här beskrivs och sammanfattas de viktigaste uppgifterna i 

patientens hälsotillstånd i rådande situation. Under aktuellt rapporteras statusen på patienten 

som har tillkommit efter tidigare underökningar eller konsultationskontakter som är gjorda. Här 

ges också en rimlig tolkning och antydan till vad det troliga problemet kan vara. R- 

Recommendation: Rekommendation eller varför kontakt tagits och vad mottagaren skall göra. 

Här presenteras vilka åtgärdsförslag som framkommit efter de uppgifter som lämnats under S, 

B och A som man tror att patienten behöver. Här ges utrymme för mottagaren att ställa frågor. 

Mottagaren och sändaren kommer överens om vilka åtgärder som skall genomföras (Lindh, et 

al. 2012); (SKL, 2018). 

Mottagaren vet vilken ordning informationen ges i och kan då låta sändaren samtala utan att 

avbryta samtalet. Det finns alltid tillfälle att ställa frågor och bekräfta den information som 

sändaren förmedlat i samtalet vilket leder till att risken för missförstånd reduceras. Genom att 

all personal får introduktion och kunskap om SBAR ökar enligt Haddleton (2018) chansen att 

kommunikationen blir tydlig, relevant och direkt. 
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Teoretisk referensram 
 

Kommunikation utifrån Travelbees omvårdnadsteori 

Den teoretiska referensramen i denna uppsats grundar sig i Joyce Travelbees omvårdnads teori 

(2007), som är en interaktionsteori som innebär att den utgår från samspelet mellan 

sjuksköterska och patient som grund för god omvårdnad. Travelbee förhåller sig till den 

enskilda människan som en alldeles unik individ som är oersättlig. De viktigaste begreppen i 

Travelbees omvårdnadsteori är människa, kommunikation, mening med livet, lidande och 

mänskliga relationer. Travelbees teori lägger stor vikt vid kommunikation och samtal, både den 

icke-verbala och verbala kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Kommunikation 

förekommer i alla möten mellan patient och sjuksköterska vare sig de är medvetna om 

kommunikationen eller inte. Kommunikation är enligt Travelbee ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap och är en förutsättning för att uppnå syftet med omvårdnaden. Alla 

människor ska ses likvärdiga, enskilda patienten ska ses som en hel människa och inte någon 

som är sjuk. Travelbee menar även att lidande, smärta och sjukdom är något som är en del av 

ens liv och som alla människor kommer uppleva under sitt liv. Travelbee ser dock lidande, 

smärta och sjukdom som något som kan ge möjligheter till personlig utveckling, genom att 

människan söker mening när den utsätts för lidande, smärta eller sjukdom. Både kulturen och 

familjen är betydelsefulla och påverkar hur vi uppfattar lidande och sjukdom. Varje enskild 

människas hälsa är subjektiv, att uppleva hälsa eller ohälsa är unik för varje individ och därmed 

kommer den enskildes upplevelse att vara personlig. 

Det tar tid att bygga upp en mellanmänsklig relation enligt Travelbee (2007). Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan får möjlighet till tid att etablera en realtion, vilket kan vara svårt inom 

akutvårdsavdelningar. Ofta är vårdtiden kort och vården fokuserar på de akuta symtomen som 

medfört att patienten har blivit inlagd. Sjuksköterskan måste ändå i sitt möte med patienten se 

hela människan och dennes fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov för att 

kunna planera omvårdnaden och vidta adekvata omvårdnadsåtgärder. Travelbee ogillar 

begreppen patient och sjuksköterska, då hon anser att dessa två inte kan skapa en meningsfull 

relation. Begreppen förringar den enskilda individens personliga och speciella kännetecken. En 

relation kan endast byggas då varje individ ser den andra individen som en unik person och 

människa, att varje individ ser den andra individen som en människa och som en unik person, 

vilket är en förutsättning för att kunna skapa en mellanmänsklig relation. Travelbee menar att 

omvårdandens mål och syfte endast kan uppnås genom en äkta mellanmänsklig relation. 

Travelbee menar att det är viktigt för sjuksköterskan att förstå patientens situation och 

upplevelser för att kunna tillgodose just dennes patientens omvårdnadsbehov. Det är också 

viktigt att sjuksköterskan kan bemästra kommunikationsteknik, vara lyhörd och känna av den 

rätta stämningen i relationen med patienten. Den sjuksköterska som inte har förmågan att se 

och förstå patienten som en person missar viktig information som patienten förmedlar i sitt tal 

och kroppsspråk (Travelbee, 2007). 

 

Problemformulering 

Kommunikationsbrister mellan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården är en förekommande 

orsak till vårdskador hos patienter eller incidenter som uppstår i vårdkedjan och som ligger 

bakom de flesta anmälningar till IVO. Det är ofta i övergångarna mellan olika team och 

vårdenheter som kommunikationsbristerna uppstår i informationsöverföringen, men bristerna 
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kan även uppstå var som helt i vårdkedjan. SBAR är ett strukturerat kommunikationsverktyg 

där syftet är att kommunikation och information ska överföras korrekt i alla led mellan 

mottagare och sändare, genom att tydliggöra vilka åtgärder som är relevanta för varje 

individuell patient. En effektiv och korrekt kommunikation mellan sjukvårdspersonal är en 

förutsättning för att säkerhetsställa vården för patienten. Genom att använda ett gemensamt 

kommunikationsverktyg blir kommunikationen kärnfull, förutsägbar och organiserad. 

Forskning har visat att användandet av kommunikationsverktyg och mallar inom hälso- och 

sjukvården underlättar för att uppnå en god kommunikation mellan vårdpersonal vid överföring 

och utbyte av information. Dock finns ingen tydlig sammanställning av på vilka sätt SBAR 

påverkar sjuksköterskans kommunikation vid överföring av patienten i vårdkedjan. En sådan 

sammanställning skulle kunna bidra till en ökad förståelse bland sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal för användandet av SBAR vi informationsöverföring för att förbättra 

patientsäkerheten. 

 

Syfte 
Att belysa på vilket sätt SBAR påverkar sjuksköterskans kommunikation vid överföring av 

patienten i vårdkedjan.  

 

Metod 
Detta examensarbete har följt Fribergs (2017) tillvägagångsätt för litteraturbaserade 

examensarbeten. Syftet med en litteraturöversikt är att bidra till evidensbaserad omvårdnad med 

grund i analys av senaste forskningen. Målet med litteraturöversikten är att sammanställa 

tidigare forskning till en ny helhet och översätta och identifiera den vetenskapliga kunskapen 

till praktiskt användbar kunskap. 

Metoden passar i hög grad till detta examensarbete med syfte att belysa på vilket sätt SBAR 

underlättar sjuksköterskans kommunikation. 

 

Litteratursökning 
Osystematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed för att få en uppfattning om 

tillgång på vetenskapliga artiklar inom valt område samt relevanta sökord inför för den 

systematiska sökningen. Cinahl är en databas som enligt Östlund (2017) är inriktad på 

sjuksköterskans arbetsområde och omvårdnad.  Medan PubMed är en databas som främst 

inriktar sig på vetenskaplig forskning inom medicin och hälso- och sjukvård (Polit & Beck, 

2017). 

En systematisk informationssökning genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. En första 

sökning i Cinahl gjordes med avgränsning peer-reviwed, engelska och publiceringsår 2008–

2017. Nästa sökning gjordes i PubMed med avgränsning abstract och publiceringsperiod 10 år. 

Dessa avgränsningar är ett hjälpmedel i databasen för att sortera bort de artiklar som inte ingår 

i valt intresseområde (Östlund, 2017). Vissa sökord användes trunkering (*) för att erhålla 

ordets olika böjningsformer. Sökorden som användes vid de systematiska sökningarna var 

SBAR, Situation Background Assessment Recommedation och nurs*. Sökhistoriken som ligger 

till grund för denna litteraturöversikt återfinns i Bilaga I. Booleska termen OR användes mellan 
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SBAR och Situation Background Assessment Recommendation för att få träff på någon av, 

eller båda söktermerna. Vidare användes booleska termen AND för att koppla SBAR eller 

Situation Background Assessment Recommendationlades med nurs. Att lägga till AND mellan 

söksträngen innebär att båda sökorden måste ingå i artikeln för att det ska bli en träff.  

 

Urval 
Studiens resultat baseras på totalt sju artiklar där tillämpade inklusionskriterier är artiklar som 

belyser hur SBAR kan främja kommunikationen i informationsöverföringen av patienten inom 

hälso- och sjukvården. Artiklarna är publicerade mellan 2008–2017 och är skrivna på engelska. 

Artiklarna är i fulltext och peer- reviewed vilket innebär att de är granskade av forskare inom 

aktuellt område och publicerade i en vetenskaplig tidskrift (Polit och Beck, 2017). Artiklar som 

exkluderats handlade om SBAR som kommunikationsverktyg och artiklar som belyser hur 

SBAR implanteras i olika organisationer inom hälso- och sjukvården. Artiklar som inte gick att 

få i fulltext från Högskolans Väst bibliotek samt Norra Älvsborgs sjukhusbibliotek exluderades. 

Av 248 återfunna artiklarna lästes samtliga titlar, av dessa artiklar lästes 42 abstract där 17 

artiklar föll bort efter genom läsning av abstracten då det inte svarade mot syftet. Det kvarstod 

25 artiklar, dessa artiklar lästes igenom i sin helhet och ytterligare 17 exkluderades då det inte 

svarade mot syftet. Dessa artiklar som exkluderades var hur SBAR påverkade 

kommunikationen mellan läkare till läkare och hur SBAR skapade rutiner inom olika 

vårdenheter inom hälso- och sjukvården. 

Efter detta kvarstod 8 artiklar som lästes igenom en ytterligare gång där en artikel föll bort då 

den handlade om implementering av SBAR på en akutmottagning. För att bedöma de 7 

kvarstående studiernas relevans och tillförlitlighet kvalitetsgranskadades artiklarna enligt de 

mallar Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst utformat med utgångspunkt i Willman, 

Stoltz och Bahtsevanis (2016) granskningsmall. För granskning av artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet användes mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod, se bilaga II. 

Artiklar som både innehöll kvantitativa och kvalitativa fakta så kallad mixad studie granskades 

med kvantitativ metod och med kvalitativ metod se bilaga II+III. Mallen ger artiklarna en grad 

I (100–80 %), grad II (79–70%) och grad III (69–60%) beroende på vad kvalitetsgranskningen 

visade. Sex artiklar uppfyllde kraven för grad I och en artikel uppfyllde grad II. 

Urvalsresultatet blev 7 artiklar som svarade mot syftet; 5 kvantitativa studier och 2 mixade 

studier som utgjorde undersökningsmaterialet till denna litteraturöversikt. Artiklarna som ligger 

till grund för detta examensarbete redovisas i en matris i Bilaga IV. Ursprungsländerna för 

litteraturöversikten var tre från Amerika, en från Indien, en från Iran och två från Sverige.  

 

Analys 
Föreliggande litteraturöversikt har utgått från Fribergs (2017) beskrivning av analys av tidigare 

forskningsresultat, där analysarbetet beskrivs som en rörelse från helhet till delar, där delarna 

sammanförs till en ny helhet. Analysen har gjorts i en femstegsmodell där första steget i denna 

analys enligt Friberg innebär att artiklarna sammanfattning läses flera gånger för att få en 

övergripande förståelse och inblick i vad artiklarna handlar om. Författaren till föreliggande 

litteraturöversikt läste artiklarna ett flertal gånger för att få denna förståelse av kontexten i de 

valda artiklarna. I processens andra steg enligt Friberg ligger fokus på att finna meningsbärande 

enheter i studiernas resultat, som svarar på litteraturöversiktens syfte. I detta steg identifierades 
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nyckelfynden i varje studies resultat och dessa färgkodades. I ett tredje steg i analysprocessen 

enligt Friberg skapades en översikt över artiklarnas resultat som fördes över till ett word-

dokument. Artiklarna och word-dokumenten numrerades för att lättare kunna spåra delarna av 

det färdiga resultatet till rätt artikel. I ett fjärde steg i analysprocessen delades artiklarnas 

resultat upp i likheter och skillnader i syfte att skapa ett sammanhang, för att skapa en grund till 

teman. Färgkodningen gav möjlighet att klippa isär dokumentet och prova nya teman. En del 

av materialet sorterades bort då det inte svarade mot frågeställningen. Det femte och sista steget 

av analysarbetet består enligt Friberg (2017) i att formulera en beskrivning av framkomna 

teman. Det framkom fem teman efter analys av undersökningsmaterialet, vilka redovisas i 

litteraturöversiktens resultatdel. 

 

Resultat    
I denna litteraturöversikt där 7 artiklar analyserats framkom fem teman som belyser på vilket 

sätt SBAR påverkar kommunikationen i informationsöverföringen för sjuksköterskan. Dessa 

fem teman presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1 Översikt över temana 

                                                               Teman 

Främjar 

samarbete 

Organiserar 

dokumentationen 

Effektiviserar 

rapporteringen 

Stärker 

samarbete och 

förtroende 

Bidrar till säkra 

bedömningar 

 

Främjar samarbete 
Genom att införa SBAR som ett kommunikationsverktyg uppfattades att samarbetet och 

kommunikationen förbättrades bland sjuksköterskorna, genom att ha en gemensam 

patientbedömning där patientens historia och fysiska fynd utvärderades (Martin och Ciurzynski, 

2015). Genomen allmänsjuksköterska och en avdelningsansvarig sjuksköterskas gemensamma 

utvärdering av patientens historia och fysiska fynd gjordes en gemensam omvårdnadsplan 

utifrån patientmötena. Vid varje utvärdering kunde sjuksköterskorna tillsammans bestämma 

patientens omvårdnadsplan, för att därefter delegera ut ansvaret för varje del i 

omvårdnadsplanen utifrån varje sjuksköterska behörighet. Uppfattningen var att samarbetet 

förbättrades mellan de deltagande sjuksköterskorna efter genomförandet av de 36 observerade 

patientmötena. Specifikt ökade medelvärdet från 5,47 (SD, 1,08) vid start och vid slutförandet 

till 6,46 (1,13). Efter införandet av SBAR förbättrades kommunikationen mellan 

sjuksköterskorna, där medelvärdet ökade från 5.68 (SD, 1,11) innan införandet till 6, 59 (SD, 

1,12) efter införandet av SBAR. Jobbtillfredsställelen och arbetsmiljön blev mer öppen och 

trivsam bland sjuksköterskorna genom att man följde stegen i SBAR, som innan införandet 

uppmättes till ett medelvärde på 5,17 (Sd, 1,09) till ett medelvärde efter införandet av SBAR 

på &,45 (SD, 0,72) (a.a).  

I studien gjord av Randmaa, Mårtensson, Swenne och Engström, (2013) studerades bland annat 

öppenheten och noggrannheten i kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkaren. 

Öppenheten i kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkaren i interventionsgruppen var 
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vid start 4,3 (SD 0,5) och vid slutförandet 4,3 (SD 0,5). Resultat i jämförelsegruppen mellan 

sjuksköterskan och läkaren i kommunikationens öppenhet var vid start 4,2 (SD 0,6) och vid 

slutförandet 4,3 (SD 0,6). Aktiva diskussioner av viken av samarbetet med 

intensivvårdsavdelning kan ha varit faktor som påverkat resultatet i jämförelsegruppen. 

Studiens resultat i kommunikationens noggrannhet mellan sjuksköterskan och läkaren var vid 

start i interventionsgruppen 3,3 (SD 0,8) och i jämförelsegruppen 3,5 (SD 0,8). Vid jämförelse 

ett år senare efter genomförandet av SBAR var det i interventinsgrujppen 3,5 (SD 0,8) och i 

jämförelsegruppen 3,6 (SD 0,8). Det framkom ingen direkt förändring i uppfattningen om 

kommunikationens noggrannhet mellan sjuksköterskan och läkaren i studien. Ökad 

personalstyrka på operation kan vara en orsak som påverkat jämförelsegruppens resultat. 

Öppenheten och kommunikation noggrannheten förbättrades över tid mellan sjuksköterskan 

och läkaren efter införandet av SBAR i informationsöverföringen, andelen incidentrapporter 

som orsakade av kommunikationsfel minskade (a.a). Uppfattningen av teamet var att SBAR 

överbryggade skillnader i kommunikationsstil, då sjuksköterskor och läkare är utbildade för att 

utrycka sig på olika sätt i kommunikationen mellan olika professioner inom teamet (Martin, et 

al. 2015; Randmaa, et al. 2013). Fem läkare av sju uttryckte tillfredsställelse med 

kommunikationen som tillhandahålles av både erfarna sjuksköterskorna och icke-erfarna 

sjuksköterskor i studien gjord av Renz, Boltz, Wagner, Capezuti & Lawrence (2013) efter att 

SBAR implementerats, då sjuksköterskorna uppfattades som mer förberedda, strukturerade, 

kunniga och fokuserade. Sjuksköterskorna gav en konsekvent information om förändringar i 

patienten hälsotillstånd, vilket underlättade läkarens beslutfattande. Resultat innan införandet 

av SBAR 4,4 (SD 0,7) efter införandet av SBAR 4,6 (SD 0,6). 

 

Organiserar dokumentationen 
Genom SBAR hjälptes sjuksköterskor (87,5 %) att organisera sitt tänkande eftersom 

kommunikationsverktyget bidrog med en struktur för att samla in information om vad som 

skulle rapporteras om patienten vid kontakt med läkare (Renz, et al. 2013). Likande resultat 

framkom i studien av Blom, et al. (2015) att SBAR som kommunikationsverktyg gav en väl 

fungerande struktur för innehållet i den muntliga informationsöverföringen kring patients 

tillstånd, före införandet 45,2 % efter införandet 69,9 %. Genom det organiserade tänkandet 

hjälptes sjuksköterskorna att förutse vad som kunde hända med patienten i nästa steg i 

omvårdnadsplanen. I studien av Toghian-Chaharsoughi, Ahrari och Alikhah, (2014) ökade 

kommunikationsförmågan hos sjuksköterskorna i informationsöverföringen genom att använda 

SBAR efter undervisning. Resultat från föreläsnings gruppen var vid start 1,193 (SD 1,11) och 

i studiens träningsgrupp 2,928 (SD 1,20). Resultatet i denna studie visar sig att det var svårast 

att dokumentera i rekommendations domänen. Vilket betyder att sjuksköterskorna var svagare 

i denna fas.  

I Randmaa et al. (2013) framkom att genom användandet av SBAR skapades en 

kunskapsstruktur som tillät sjuksköterskorna att sammanfatta situationen och fatta beslut i en 

aktuell utvärdering av patienten.  I studie av Martin et al. (2015) kände varje sjuksköterska att 

deras kunskap bidrog till patientens behandlingsplan genom att de kunde komplettera med 

ytterligare information i inmatningen under respektive domän i SBAR, vilket ansågs vara 

viktigt för att ta hand om patienten korrekt. Enligt Renze, et al. (2013). Blev 78 % av 

sjuksköterskorna bättre på att dokumentera patientens vårdplan genom att följa stegen i SBAR, 

medan resterande 22 % hade något som saknades i dokumentationen av patientbedömningen.  

Achrekar et al. (2016) påvisade att när sjuksköterskorna blev bättre på att dokumentera i SBAR 

fångades viktiga parametrar upp (bland annat smärt, medvetandegrad och fallrisk) som 
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dokumenterades i patientens omvårdnadsjournal. Bland annat förbättrades dokumenteringen av 

”aktuell” i SBAR där man förre införandet dokumenterades i 85 % av fallen och efter införandet 

dokumenterade till 100 %. Enligt Randmaa et al. (2013) upplevde sjuksköterskorna att då 

SBAR användes som elektronisk mall, blev den skrivna informationen mer effektiv och 

fullständig genom att aktuell information dokumenterades i patientens vårdplan. I studien gjord 

av Martin och Ciruzynski (2015) ansåg 83 % av sjuksköterskorna att en gemensam utvärdering 

med patienten var nödvändig, då det reducerade att patienten fick berätta sin historia flera 

gånger och därmed säkerställa dokumentationen om patienten. Patienternas medverkan i 

dokumentationen enligt Aschrekar et al. (2016) är avgörande eftersom patienten ges möjlighet 

till att ställa frågor, vilket gör dem mindre oroliga. 

 

Effektiviserar rapporteringen 
Genom SBAR ansåg 79 % av sjuksköterskorna att de kunde organisera sitt tänkande och 

effektivisera sina data (Achrekar et al., 2016). I studien av Renz et al. (2013) fann 87,5 % SBAR 

som ett användbart kommunikationsverktyg som gjorde det lättare för sjuksköterskan att 

förmedla informationen snabbt till läkaren innan kontakten togs med läkaren. Detta kunde göras 

om sjuksköterskan tidigare hade dokumenterat patientens aktuella hälsotillstånd i patientens 

omvårdnadsplan. SBAR fungerade också som en påminnelse om vilken patientinformation som 

skulle smalas in och förmedlas till läkaren. 

Sjuksköterskorna i studien av Blom, et al. (2015) ansåg att tiden för informationsöverföringen 

hade minskat, då SBAR som kommunikationsverktyg hade lärt dem att strukturera och ge rätt 

information vid informationsöverföringen. Sjuksköterskors uppfattning av tiden för 

informationsöverföringen av patientens tillstånd såg olika ut. Någon ansåg att tiden för 

informationsöverföringen var berodde på vem som gav informationen (a.a.). I studien av 

Cornell minskade tiden från 53,0 minuter till 14,3 minuter från en verbal 

informationsöverföring till en elektronisk SBAR informationsöverföring.  Sjuksköterskorna var 

mer fokuserade när de använde SBAR som kommunikationsverktyg och mindre tid gick åt till 

perifera uppgifter i informationsöverföringen (a.a). I studien av Achrekar, et al. (2016) ansåg 

79 % av sjuksköterskorna att det inte var tidskrävande att använda SBAR som 

kommunikationsverktyg. I Renz et al. (2013) angav 69 % av sjuksköterskorna inga 

tidsbegränsningar medan 28 % ansåg att dokumentation enligt SBAR var tidskrävande. Att 

slutföra informationsöverföringen till nästa skift förbättrades från 119,1 sekunder till 57,7 

sekunder från att ha haft muntlig informationsöverföring till SBAR elektronisk 

informationsöverföring, enligt Cornell, Gervis, Yates och Vardaman (2014). Mindre tid 

behövde upptas för informationsöverföring och sjuksköterskorna beskrev att de istället hade 

mer tid att lägga på patienterna, vilket gav mer arbetstillfredsställelse. I samma studie påvisades 

att informationstiden med elektronisk SBAR ökande från studiens början till studiens slut med 

61,1 %. Trots den ökade tiden för informationsöverföring från pappers dokumentation till 

elektronisk SBAR var sjuksköterskorna försäkrade att informationen var aktuell. 

Sjuksköterskorna kunde skriva mer om patienten istället för att göra egna personliga 

anteckningar (a.a.). 

 

Stärker självkänsla och förtroende 
I studien av Renz, et al. (2013) påvisades att självkänslan hos sjuksköterskor ökade då SBAR 

användes som kommunikationsverktyg före införande av SBAR 3,6 (SD 0,8) efter införande av 

SBAR 4,0 (SD 0,9). Genom att sjuksköterskorna kände sig bekväm i kommunikationen med 
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läkaren. SBAR gav sjuksköterskorna ett strukturerat sätt att samla information om vad som 

skulle rapporteras i informationsöverföringen till läkaren. Det framom även i studien av Blom, 

et al. (2015) att sjuksköterskorna ansåg sig att de kände sig säkra och trygga på vad de skulle 

rapportera till läkaren och övrig vårdpersonal angående patientens tillstånd såväl före 18,1 % 

som efter införande av SBAR 22,6 %. En sjuksköterska i studien som använde SBAR både som 

sjuksköterskestudent och färdig sjuksköterska upplevde att kommunikationsverktyget SBAR 

var tryggt och mycket stor hjälp vid informationsöverföring av patient. Sjuksköterskorna kände 

att deras kunnande respekterades av läkaren och övrig vårdpersonal före införande av SBAR 

72 % som efter införandet av SBAR 75 % (Blom, et al. 2015). I studien framkom också att 

respekten och förtroende till övriga i teamets kunnande om patientens hälsotillstånd i studien 

ökade från 64,7 % före iförande av SBAR och 67,9 % efter införandet av SBAR. I studien av 

Martin et al. (2015) där sjuksköterskorna hade en gemensam patientutvärdering och där varje 

sjuksköterska fick dela sin åsikt och sin kompetens, kände sig sjuksköterskorna mer 

tillfredsställa i sin yrkesroll då de upplevde att de kunde delge sin åsikt om patienten 

sinsemellan. Sjuksköterskornas omvårdnadsfokus ökade genom att de kände sig delaktiga i den 

gemensamma bedömningen av patientens behov, vilket också ökade arbetstillfredsställelsen. 

Resultat i studien var vid baslinjen var 5,17 (SD 1,09) efter införandet av SBAR 6,45 (SD 0,72). 

 

Bidrar till säkra bedömningar 
Genom att använda det standardiserade SBAR kommunikationsverktyget dagligen vid 

informationsöverföring mellan sjuksköterskor, förbättrades kommunikationen dem emellan 

och därigenom säkerställdes patientsäkerheten (Blom, et al. 2015; Achrekar, et al. 2016; 

Toghian-Chaharsoughi, et al. 2014). I studien av Randmaa et al. (2013) visade resultat att 

införandet av SBAR som kommunikationsverktyg förbättrade kommunikationens noggrannhet 

med ökat säkerhetsklimat i interventionsgruppen vid start 63,1 (SD 15,8) och vid slutförandet 

66,4 (SD 16,2) p= 0,011 i jämförelsegruppen vid start 70,3 (SD 14,3) och vid slutförandet 70,2 

(SD 16,0) p= 0,949. Som ett bifynd i studien Randmaa et al. (2013) framkom att 

incidentrapportering som berodde på kommunikationsfel mellan sjuksköterskor och läkare i 

interventionsgruppen hade minskat från 31 % till 11 %, i interventionsgruppen och i 

jämförelsegruppen från 25 % till 19 % efter implementering av SBAR. Det visade sig även att 

en användning av kommunikationsverktyget SBAR förbättrade informationsöverföringen och 

minskade antalet fel på operationsavdelningen, vilket i sin tur ökade patientsäkerheten. 

 

Diskussion  
 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt sett ur ett sjuksköterskeperspektiv, var att belysa hur SBAR 

påverkar sjuksköterskans kommunikation vid överföring av patient i hälso- och sjukvårdens 

vårdkedja. Vald metod var litteraturöversikt enligt Friberg (2017), som ansågs lämplig för att 

kunna besvara syftet. Vårdvetenskaplig forskning innebär enligt Polit och Beck (2017) att det 

ska generera kunskap som är av värde för sjuksköterskeprofessionen. För att skapa klarhet och 

trovärdighet i litteraturstudiens redogjordes alla steg i genomförandet med hjälp av löpande text 

och bilagor så som tabeller över databassökning, kvalitetsgranskning och analysprocess enligt 

Polit och Beck (2017). Detta är avgörande för att ge arbetet styrkan i att sökningen ska kunna 
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göras om och kunna få ett samma resultat, vilket kan anses stärka giltigheten i 

litteraturöversikten. 

Att som författare inte ha engelska som modersmål kan enligt Segersten (2017) bli en utmaning 

då samtliga artiklar är skrivna på engelska språket. Ett datorbaserat lexikon har använts vid 

översättning från engelska till svenska vilket kan riskera misstolkningar av texten eller 

felöversättningar. De eventuella feltolkningar och missförstånd som kan ha uppstått vid 

översättningen får betraktas som en svaghet. Normalt brukar examensarbete på kandidatnivå 

göras av två författare vilket stärker sambedömningen enligt Polit och Beck (2017). Det har inte 

funnits möjlighet att diskutera med någon medförfattare i denna litteraturstudie men under hela 

litteraturstudiens arbetsgång har det därför strävats efter att skapa trovärdighet genom att 

försöka undvika egna tolkningar. I lagen om etisk prövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) får forskning endast utföras om den har blivit etisk godkänd, detta för att 

skydda människan. Samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten har varit godkända av etisk 

kommitté eller har redovisat etiska överväganden. 

Litteraturöversikten har inte använt mer än 10 år gamla artiklar, vilket bidrar till att aktuell 

forskning stärker litteraturöversiktens resultat, vilket stämmer överens enligt Östlundh (2017). 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet användes granskningsmallen av William et al. (2011), där 

artiklarna betygsattes med låg, medel eller hög. Resultatet i denna litteraturöversikt är baserad 

på 7 granskade studier, där 6 studier fick Grad I samt en studie med Grad II. Den artikel som 

fick grad II i litteraturöversikten valde litteraturöversiktens författare att ta med eftersom den 

var relevant för syftet. I en artikel utvärderade deltagare effekter av SBAR i kliniska scenarier 

snarare än faktisk klinisk arbetsmiljö. Artikeln inkluderades eftersom sättet på vilket människor 

kommunicerar på inte skiljer sig nämnvärt vare sig man observerar en arbetssituation eller ett 

övningsscenario. 

Reliabilitet i de analyserade studierna har olika sorters vetenskaplig metodik och olika mät- och 

utvärderingsinstrument vilket försvårar jämförelser dem emellan. I de studier där det inte 

diskuterats validiteten av verktyget som användes, har ett antagande gjorts om att samma 

verktyg har använts i andra studier eller testats i en pilotstudie, vilket får ses som en svaghet. 

Artiklar gjorda efter kvantitativ design gav en statistisk översikt, bredd och specificitet kring 

ämnet. 

Giltighet innebär huruvida studiens resultat ska kunna bedömas vara giltigt och sant och i denna 

litteraturöversikt har de inkluderade artiklarna haft tydlig betydelse för syftet och bidragit till 

att syftet i litteraturöversikten kunde besvaras. De studier som ligger till grund 

förexamensarbetet är utförda i olika sjukhusmiljöer och olika kulturella områden. Tre studier 

var genomförda i Amerika, två i Sverige och en i respektive land Indien och Iran. Enligt Polit 

och Beck (2017) innebär överförbarhet att resultatet är överförbart och kan användas på andra 

grupper eller i andra sammanhang. Överförbarhet i denna litteraturöversikt anser författaren 

vara att oavsett på vilken vårdenhet eller del av världen som sjuksköterskan utövar sitt yrke, så 

främjar SBAR sjuksköterskans kommunikation i informationsöverföringen. Två av studierna 

var utförda i Sverige vilket ytterligare kan gynna överförbarheten till svenska förhållanden. 
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Resultatdiskussion   
 

Brobygge ger tydlighet 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att SBAR är ett systematiskt 

kommunikationsverktyg som förbättrar kommunikationen mellan sjuksköterska, läkare i 

informationsöverföringen. Sjuksköterskor beskrev i studierna att SBAR förbättrade 

kommunikationen och där betydelsen i budskapet blev tydligare och mer strukturerad. Vilket 

stämmer överens med tidigare forskning gjord av Beckett & Kipnis (2009) där SBAR skapade 

en öppen och stödjande kommunikation som förbättrade arbetsmiljön, patientkvalitén och 

patientsäkerheten. Resultatet stödjer behovet och användningen av ett strukturerat 

kommunikationsverktyg inom hälso- och sjukvården. Ett gemensamt strukturerat 

kommunikationssätt bygger broar och ger en tydlighet i kommunikationen. Enligt Haddleton 

(2018) är det viktigt att utveckla ett gemensamt kommunikationsmönster, för att stärka 

kommunikationens innehåll och tydlighet vid informationsöverföringen i vårdkedjan. 

Tidigare forskning gjord av Beckett et al. (2009) har visat att kontinuerlig användning av SBAR 

som kommunikationsverktyg i hälso- och sjukvården underlättar god kommunikation mellan 

de olika teamen vid informationsöverföring genom att SBAR hjälper till att strukturera upp 

kommunikationen och stärker patientsäkerheten. Brister i kommunikationen mellan 

vårdpersonal är vanliga orsaker till händelser och tillbud i hälso- och sjukvården, enligt SKL 

2018). Bristfälliga rutiner eller felaktig kommunikation i informationsöverföring är även enligt 

Lind och Sahlqvist (2012) orsaker till att vårdskador inträffar. Varje år drabbas enligt 

Socialstyrelsen (2018) ca 100 000 patienter inom hälso- och sjukvården av vårdskador i 

varierande allvarlighetsgrad. Vårdtiden för de som drabbas av en vårdskada är dubbelt så lång 

som för patienter som inte drabbats av en vårdskada, enligt SKL (2018). Kostnaderna för dessa 

extra vårddagar beräknas till 9 miljarder kronor varje år. Det innebär risk för patientsäkerheten 

när ansvaret för en patient övergår till ny personal, mellan vårdenheter och ibland mellan 

vårdgrupper, då informationen om patienten på ett eller annat vis kan blir förvrängd (Wallin, et 

al. 2008). Enligt Travelbee (2007) är det viktigt att sjuksköterskan i omvårdnadssituationer där 

kommunikation sker är uppmärksam på att hon/han har säkerställt att de inblandade parterna 

har förstått budskapet. Det är först när sjuksköterskan kan identifiera och tillgodose patientens 

behov som kommunikationen har nått sitt syfte. 

Det är rimligt att anta att en förbättrad kommunikation inom hälso- och sjukvården skulle 

innebära en reduktion av antalet vårdskador/incidenter relaterade till brister i 

kommunikationen. Det skulle vara av intresse att genomföra en studie för att påvisa om så är 

fallet, speciellt designad utifrån SBAR som kommunikationsverktyg. Sett ur ett 

samhällsperspektiv leder vårdskador relaterade till kommunikationsbrist till onödiga kostnader 

inom hälso- och sjukvården och onödigt lidande för patienten. Dessa miljarder skulle kunna 

läggas på bland annat utveckling av patientsäkerhetsarbete i vården. Ur ett etiskt perspektiv är 

det inte försvarbart med onödigt lidande för patienten, på grund av bristande 

informationsöverföring inom hälso- och sjukvården. 

 

Bro till gemensam kommunikation förbättrar patientsäkerheten 

Resultatet pekar på att vårdenheter inom hälso- och sjukvården behöver utveckla en 

standardiserad rutin för hur kommunikationen och informationsöverföringen skall genomföras 

för att öka patientsäkerheten. Kommunikation är en process som enligt Travelbee (2007) hjälper 



 

16 

 

sjuksköterskan att skapa det mellanmänskliga mötet och därmed möjligheten att uppfylla målet 

med omvårdnaden utifrån patientens individuella behov. Travelbee menar att patienten har 

unika kunskaper och erfarenheter i sin sjukdom som sjuksköterskan strävar efter att förstå 

genom att samla in information av patienten. En meningsfull dialog kännetecknas enligt 

Travelbee av en ömsesidig kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten där samtalets 

ämne är relevant för situationen och inriktad på patientens problem. Sjuksköterskan kan få 

information om patientens tillstånd genom att observera och tolka patientens symtom och 

subjektiva upplevelse av sitt tillstånd. Tolkningen av de observationer som gjorts kan styrkas 

eller förkastas genom att få bekräftelse från patienten. 

I föreliggande litteraturstudies resultat visas att användandet av SBAR ger förbättrad 

öppenheten i kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor över tid och att noggrannhet 

i kommunikationen förbättras. Kommunikation är en färdighet som hela tiden kan och bör 

utvecklas enligt Travelbee (2007). Om kommunikation skall fungera och förbättras är det enligt 

SKL (2018) viktigt med struktur, återkoppling och ett gemensamt kommunikationsverktyg. En 

god kommunikation leder till ökad förståelse mellan sjukvårdspersonal, patienter och 

närstående och bidrar till en säkrare vård (SKL, 2018). Det är mycket som kan gå fel när det 

gäller kommunikation vid informationsöverföring av patienten i vårdkedjan. Exempel på 

vanliga missuppfattningar, risker och fel i kommunikationen mellan vårdpersonal kan vara 

information som är otydlig, information som saknas eller ofullständig information som inte 

bekräftas mellan sändare och mottagare. Det kan vara att personal som förutsätter att någon 

annan tar hand om problem de iakttar, oklarheter som inte reds ut kan uppstå om vad som skall 

göras och av vem och när. Följer man en strukturerad kommunikation i överföringen av 

patienten minskar man risken för misstag och fel. Att arbeta efter ett strukturerat 

kommunikationsverktyg innebär inte att man helt kan förlita sig enbart på verktyget, utan 

utbildning krävs så att mottagare och sändare vet vad som skall förmedlas i kommunikationen. 

 

Rutin skapar säkrare bedömningar 

I resultatet SBAR är till hjälp för sjuksköterskan i kommunikationen vid informations 

framkommer att överföringen om en patient. Överföring av information sker många gånger 

under ett arbetspass, vilket ökar risken för att information någon gång blir felaktig eller glöms 

att överföras. Risken finns då informationen ska överföras från en person till en annan person 

att den kan blir förändrad på något vis och inte längre fyller avsedd funktion. Det talar för att 

användningen av ett strukturerar kommunikationsverktyg som SBAR är nödvändigt så att 

väsentlig information inte försvinner i informationsöverföringen (Wallin et al. 2008). SBAR 

gör det möjligt att strukturera informationen och kategorisera den information som skall 

förmedlas och ger möjligheter till återkoppling oberoende av profession enligt Haddleton, 

(2018).  

 

Kommunikativa självförtroendet ökar 

Resultatet tyder på att sjuksköterskans kommunikation förbättras efter att ha använt SBAR som 

kommunikationsverktyg. Resultatet visar att sjuksköterskans självförtroende och säkerhet i 

kommunikationen med läkaren ökar, genom att känna sig mer förberedd och trygg i sin 

yrkesroll och där SBAR bidrar till att sjuksköterska och läkare kan kommunicera och förstå den 

information som förmedlas. SBAR som kommunikationsverktyg hjälper till att stärka 

sjuksköterskan i samtalet med läkaren och att våga dela sin åsikt om patienten. 
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Det framkommer i resultatet att den mindre erfarna sjuksköterskans får starkare självförtroende, 

då hon/han vet vad som skall diskuteras med läkaren och att SBAR bidrar till att såväl ny som 

erfaren sjuksköterska kan följa en kommunikationsstruktur för att försäkra sig om att väsentlig 

information inte missades vid rapportering. Som sjuksköterskestudent och som nyexaminerad 

sjuksköterska är SBAR ett stöd i informationsöverföringen och en ny sjuksköterska kan därmed 

även integrerades snabbare på avdelningen, enligt Törner et al. (2014). Beckett et al. (2009) 

menar att vid implementering av SBAR bör sjuksköterskor utbildas i kritiskt tänkande för att 

bli mer självsäkra vid bedömningen av patientens tillstånd. I studien av Cornel et al. (2014) fick 

sjuksköterskorna mer självförtroende vid bedömningen av patientens tillstånd vilket resulterade 

i att sjuksköterskorna kunde föreslå en behandling till läkaren, som blev bättre informerad och 

kunde bättre prioritera och återkoppla de rätta åtgärderna till sjuksköterskorna. Även tidigare 

forskning gjord av De Meester, Verspuy, Monsieurs och Bogaert, (2013), fann att 

sjuksköterskan upptäckte patienter tidigare i försämringsprocessen och kunde vidta beslut och 

åtgärder snabbare. 

Effektiv kommunikation är en viktig professionell kompetens som borde introduceras tidigt i 

sjukskötestudentens utbildning, för att utveckla och reflektera över sin egen 

kommunikationsförmåga och yrkeskommunikation. Syftet med att ge undervisning i SBAR är 

att förbereda sjuksköterskestudenten för det kliniska arbetet efter utbildningen. Genom att 

implementera SBAR tidigt i sjuksköterskans utbildning, ökar sjuksköterskestudenternas 

förmåga att kunna reflektera över patientens bakgrund, vård och bedömningar. Detta ger 

sjuksköterskestudenterna större möjlighet att kunna strukturera upp patientinformationen och 

överväga om det är någon viktig information som är missad.  

 

Slutsatser 
Föreliggande litteraturstudies resultat tyder på att det finns ett behov av ett strukturerat 

kommunikationsverktyg vid informationsöverföringen inom hälso- och sjukvården, för att 

säkra kommunikationen mellan vårdpersonalen och för att förebygga missförstånd som kan 

leda till negativa händelser. Ur samhällsperspektivet kan SBAR förhindra vårdskador och 

vårdlidande och minska antalet extra vårddygn som kan uppstå i samband med detta, vilket 

reducerar samhällets kostnader för dessa extra vårddygn. SBAR förbättrar sjuksköterskornas 

kommunikation och självförtroende vid informationsöverföring och ökar samverkan till övriga 

professioner inom hälso- och sjukvården, vilket ger sjuksköterskor arbetstillfredsställelse och 

bättre arbetsmiljö. Denna litteraturöversikt fann även fynd som tyder på att SBAR kan fungera 

som ett stöd för den nyexaminerade sjuksköterskan i sin yrkesroll. SBAR kan även fungera som 

grund för att identifiera patientens omvårdnadsbehov. 

 

Praktiska implikationer 
Resultatet har visat att SBAR som kommunikationsverktyg förbättrar sjuksköterskans 

kommunikation vid informationsöverföring och har en positiv inverkan på sjuksköterskans 

självförtroende. SBAR upplevs som hjälp med strukturen i sjuksköterskans planering av 

informationsöverföringen. Kommunikationsverktyget SBAR upplevs vara som en 

checklista/ram som gynnar både nyexaminerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter så väl 

som all annan legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Baserat på 

litteraturöversiktens resultat anses det lämpligt att införa SBAR som en obligatorisk del i 
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sjuksköterskeprogrammet för att på så sätt få en förståelse för hur SBAR kan användas generellt 

i överföring av patientinformation mellan vårdgivare. 

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling 
 

SBAR som kommunikationsverktyg är ett relativt nytt sätt att kommunicera inom Svensk hälso- 

och sjukvård och har implementeras successivt på allt fler sjukhus. Litteraturstudien redovisar 

SBARs positiva aspekter på kommunikation och ur patientsäkerhetsperspektiv kan kopplas till 

omvårdanden och sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Det saknas forskning och resultat hur 

SBAR främjar sjuksköterskans kommunikation i informationsöverföringen. Det kan vara av 

värde att bedriva forskning som fokuserar på att belysa hur SBAR kan hjälpa sjuksköterskan i 

sitt dagliga arbete, för att stärka självkänslan och yrkesrollen i att rätt information förmedlas 

vid rätt tillfälle. Resultat i denna litteraturstudie kan användas som ett underlag i klinik 

verksamhet genom att skapa reflektion kring kommunikation och medvetengöra 

kommunikationens betydelse för patientsäkerheten och arbetsmiljön. Reflektion kring SBARs 

följsamhet på egna vårdavdelningen har ökat under arbetes gång. Det skulle vara av värde att 

bedriva forskning som fokuserar hur följsamheten till SBAR är inom den egna verksamheten, 

om man följer SBAR och om det finns brister och i så fall vad det kan vara som brister och 

varför det sker. Denna litteraturstudie har bidragit till ökad kunskap för egen del om hur SBAR 

som strukturerat kommunikationsverktyg fungerar och där vikten av en gemensam 

kommunikation i informationsöverföringen har tydliggjorts. I och med de brister vid 

kommunikationen i informationsöverföring som identifierats i litteraturstudien ser författaren 

ett behov i att själv undersöka och utveckla sina kunskaper inom kommunikation. Författaren 

till denna litteraturstudie ser ett behov av vidare fördjupning i ämnet då kommunikation är en 

betydande faktor för patientsäkerhet och arbetsmiljön. 
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test, SPSS. 

78 sjuksköterskor som 

arbetade på olika 

vårdavdelningar på ett 

undervisningssjukhus i 

Ayatollah Kashany.  

 

 

 

Rollspel är en effektiv pedagogisk 

metod för att undervisa SBAR-

tekniken för sjuksköterskor och den 

kan användas som ett verktyg för att 

bygga en effektiv kommunikation 

mellan vårdpersonal 

Grad II 



  Bilaga IV 

3 

 

Författare, 

Årtal, 

Land 

Problem och Syfte Ansats och metod Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

Randmaa, M., Måetensson, 

G., Swenne, L., C., 

Engström, M.  

Sverige 

2014 

Kontrollera personalens 

uppfattning om 

kommunikation mellan 

olika professioner, 

säkerhet. Kontrollera 

inverkan av SBAR innan 

och efter samt om det 

fanns förändringar av 

incidentrapporter som 

orsakas av 

kommunikationsfel. 

Kvantitativ 

Enkät och 

telefonintervjuer 

Deskriptiv analys 

 

169 vårdpersonal: 151 

sjuksköterskor, 18 läkare 

som arbetade på två 

olika anestesikliniker. 

 

 

Kommunikationen mellan vårdarna 

förbättrades. 

Grad I 

Renz, S. M., Boltz, M. P., 

Wagner, L. M., Capezuti, E. 

A., & Lawrence, T. E. 

2013 

USA 

Syftet att utvärdera 

möjligheten och nyttan av 

att införa SBAR i en 

annan miljö än på 

sjukhus. 

Mix kvantitativ och 

kvalitativ. 

Frågeformulär, Öppna 

frågor som analyserades 

kvalitativt.   

Innehållsanalys 

40 sjuksköterskor, 7 

läkare som arbetade på 

ett vårdhem för äldre. 

 

28 sjuksköterskor ansåg SBAR var 

användbart, 3 sjuksköterskor svarade 

inte, 1 sjuksköterska tyckte det inte 

var användbart. 5 av 7 läkare 

rapporterade att kvalitén på 

kommunikationen med 

sjuksköterskorna hade förbättrats. 

Grad I 
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