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Sammanfattning 
 
Bakgrund: En strukturerad överrapportering inom sjukvården är viktig för att 
minska vårdskador. Sjuksköterskan har en betydande roll i det interprofessionella 
teamet gällande att öka patientsäkerheten. Situation, Bakgrund, Aktuellt, 
Rekommendation (SBAR) är ett rapporteringsverktyg som implementerades i Sverige 
2010 och används på sjukhus, främst inom akutsjukvården.  Syfte: Undersöka hur 
SBAR följs vid muntlig överrapportering mellan ambulanspersonal och mottagande 
sjuksköterska på akutmottagning. Syftet var också att undersöka om, när och vilka 
störande faktorer som förekom i samband med överrapportering.  Metod: Metoden 
var kvantitativ med empirisk ansats. Materialet inhämtades genom 53 observationer 
på en akutmottagning på ett medelstort sjukhus i Sverige. Data samlades in via två 
olika observationsprotokoll vid överrapportering, ett gällande SBARs ordning och ett 
gällande störande faktorer. Resultatet bearbetades med SPSS statistics. Resultat: 
Resultatet beskrivs i två kategorier, kategori 1 SBAR som belyser följsamhet till SBAR 
och kategori 2 störande faktorer som belyser förekomst av störande faktorer. 
Resultatet visade att följsamheten till SBAR missades i stor utsträckning och att 
störande faktorer var frekvent förekommande. Slutsats: SBAR togs fram på grund 
av brister vid överrapportering men ändå missas betydelsefull information som ligger 
till grund för patientsäkerheten. Detta innebär att SBAR – akut situation kan 
ifrågasättas gällande lämplighet vid muntlig överrapportering mellan 
ambulanspersonal och mottagande sjuksköterska på akutmottagning.  
 
Nyckelord: Omvårdnad, patientsäkerhet, kommunikation  
 
 



 
 

Summary 
 
Background: A structured bedside handover in healthcare is important for reduce 
care damage. Nurses have a considerable role in the interprofessional team current to 
increase patient safety. Situation, Background, Assessment, Recommendation 
(SBAR) is an instrument for bedside handovers and implemented in Sweden 2010. It 
is used in hospitals, mainly within emergency Care. Purpose:  Examine how to study 
the following of SBAR at the bedside handover between ambulance and nurse in the 
emergency care. Another purpose was to examine if, when and which disturbing 
factors had an impact in the bedside handover. Method:  The method was 
quantitative with empirical assaulted.  The material was collected through 53 
observations in emergency care on a medium sized hospital in Sweden. The data were 
collected by two different observation-protocols during bedside handover, one aiming 
at SBAR and the other disturbing factors. The result was processed in SPSS statistics. 
Result The result is described in two categories, Category 1 SBAR, which illustrates 
compliance with SBAR and Category 2, which illustrates the occurrence of disturbing 
factors. The result showed that compliance with SBAR was largely missed and that 
interfering factors were frequent. Conclusion: SBAR where produced as a result of 
shortcomings during bedside handovers, despite that important information 
according to the patient safety is lost.  
This means that the SBAR card for emergency can be questioned when it comes to 
suitability for bedside handover between ambulance and emergency care.  
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Inledning 

Omhändertagandet av patienter inom akut verksamhet på sjukhus är komplex. Hög 
arbetsbelastning, stress och överbeläggningar orsakar risk för vårdskador. Olika 
personalkategorier och flera överrapporteringstillfällen runt patienten ökar risken 
ytterligare. Då information om en patient ska föras vidare, är det viktigt för 
patientsäkerheten att det som är relevant inte missas eller feltolkas. Risk för 
vårdskador finns, då övertagande personal inte haft, fått och/eller tagit emot, rätt 
information. Detta blir särskilt tydligt i akut verksamhet (Lindh & Sahlqvist 2012; 
Nilsson & Waldermarson 2016). 
 
SBAR, som är en strukturerad metod för överrapportering, rekommenderas av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). SBAR lanserades av SKL 2010 och används 
idag inom sjukvården på ett flertal sjukhus i Sverige (SKL, 2010). Vid användandet av 
SBAR ökar patientsäkerheten (Weller, Boyd & Cumin, 2014). Intresset, för att 
undersöka följsamheten till SBAR vid muntlig överrapportering mellan 
ambulanspersonal och sjuksköterska på akutmottagning, väcktes genom författarnas 
mångåriga erfarenhet av akutsjukvård. 

Bakgrund 

Patientsäkerhet 
Med patientsäkerhet menas skydd mot vårdskada. Patientsäkerhetslagen tar upp 
bland annat vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada 
eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (SFS 2010:659). 
 
Vårdskador innebär stort mänskligt lidande och kräver en betydande del av vårdens 
resurser både ekonomiskt och när det gäller arbetsbelastning (Socialstyrelsen, 2012). 
Enligt Socialstyrelsens lägesrapport från 2015 drabbades cirka 9 procent av alla 
patienter inom somatisk slutenvård av vårdskador i Sverige. Detta är en ökning med 
0,4 procent jämfört med 2008. Däremot har allvarliga vårdskador som stort lidande 
och avliden patient minskat något sedan 2008. Största delen av vårdskador är 
infektioner av olika karaktär. Socialstyrelsen (2011) beskriver också att det finns stor 
skillnad mellan olika landsting samt att även om ökningen inte är så stor i procent så 
borde antal vårdskador ha minskat under de senaste sju åren med tanke på att 
landstingen arbetar med systematiskt patientsäkerhetsarbete (Socialstyrelsen, 2011).  
 
Inspektionen för vård och omsorg uppger att upp till 70 procent av alla 
händelseavvikelser kopplat till vårdskador beror på bristande kommunikation (IVO, 
2014). För en ökad patientsäkerhet krävs en standardiserad 
överrapporteringsmodell, god kommunikation och teamarbete (Leonard, Graham & 
Bonacum, 2004). 
 
Patienter flyttas mellan olika vårdenheter inne på sjukhus samt mellan olika sjukhus 
vilket ökar risken för att information missas vid överrapportering. 
Överrapporteringar mellan arbetsskift och enheter sker vid många tillfällen under 
patientens vistelse på sjukhus. Ökat antal rapporteringar ökar risken för vårdskador 
(Riesenberg, Leitzsch & Little, 2009). Det finns olika överrapporteringssätt inom 
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svensk sjukvård. Antingen används skriftlig eller muntlig överrapportering alternativt 
en kombination av dessa två. Den mest förekommande modellen i Sverige är SBAR 
som främst används vid muntlig överrapportering inom sjukvården, men kan också 
användas vid skriftlig överrapportering (SKL, 2010).  

Sjuksköterskans uppdrag 
Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska, på lika villkor för hela befolkningen, bedriva en 
god vård vilket bland annat innebär att tillgodose patientens behov av trygghet, 
säkerhet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Även 
kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande och systematiskt utvecklas och säkras (SFS 
2017:30). Främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande ligger 
som grundläggande ansvarsområde för sjuksköterskan som ska medverka till att 
upprätthålla omvårdnadens värdegrund. Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för 
att upprätthålla sin yrkeskompetens, att bedriva, sprida och använda forskning om 
omvårdnad och hälsa samt att tillämpa gällande riktlinjer (ICN, 2017). Att använda 
sig av en strukturerad överrapportering är av vikt för att uppnå detta. En viktig roll i 
sjuksköterskans uppdrag är att förebygga vårdskador och öka patientsäkerhet. (Wulp, 
Poot, Nanayakkara, Loer & Wanger, 2017) 

Kärnkompetenser 
De sex kärnkompetenserna är fundamentet i sjuksköterskans profession och består 
av personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Svensk 
sjuksköterskeförening, [SSF] 2015). I de sex kärnkompetenserna går informatik som 
en röd tråd. Informatik används för att skapa säkerhet för att hantera vården genom 
dokumentation i elektroniska databaser, finna redskap för beslutsstöd och 
säkerhetsvarningar. Informatik används också för att söka den senaste evidensen och 
för att dela med sig av information till det interprofessionella teamet (Warren, 2013).  
 
För att vårdskador ska undvikas inom vården och att kunna bibehålla en hög 
patientsäkerhet krävs en god samverkan i de interprofessionella teamen runt 
patienten. Tydlig kommunikation, god samarbetsförmåga och väl fungerande 
teamarbete är grundstenar för optimal samverkan i team (Disch, 2013). Olika 
faktorer har identifierats för att skapa samverkan i team. Några av dessa är öppen 
kommunikation, klara direktiv, regelbunden rutinmässig kommunikation, spridande 
av information, god arbetsmiljö och fungerande verktyg att arbeta med. Faktorer som 
kan försvåra teamets effektivitet är stress, dålig arbetsmiljö, ej uppsatta rutiner eller 
icke evidensbaserade verktyg att arbete efter. Vid arbete inom interprofessionella 
team försvåras ofta kommunikationen. Informationsöverföringen måste vara effektiv 
och tydlig för att minska vårdskador (Disch, 2013). God kommunikation är 
nödvändig för att få samarbetet i team att fungera väl (Nilsson & Waldemarson, 
2016). Bristande kommunikation och informationsöverföring är huvudorsaken till 
uppkomsten av vårdskador (Lindh & Sahlqvist, 2012; Haig, Sutton & Whittington, 
2006). För patienter med svikt i vitala organ kan korrekt uppfattad kommunikation 
vara avgörande för patientens chans till överlevnad då rätt omhändertagande i rätt 
tid krävs (Catchpole et al., 2013). SBAR underlättar kommunikationen, då den följer 
ett visst mönster som gör att viktig information inte missas under överrapporteringen 
(Dossow & Zwissler, 2016). Det är viktigt att alla professioner i det interprofessionella 
teamet är väl införstådda och utbildade i SBAR för att kunna få ut maximalt av 
modellen (Martin & Ciurzynski, 2015).  
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Retts 
Emergency, Triage and Treatment, System (RETTS) är ett beslutsstöd för prehospital 
och hospital akutsjukvård. RETTS infördes i Sverige 2005 då behov av ett 
standardiserat logistikstöd gällande triagering behövdes, vilket i praktiken innebar 
ett arbetssätt att prioritera patientens tillstånd utifrån symtom och vitala parametrar 
och på så sätt kunna hänvisa patienten till rätt vårdnivå (Widgren & Jourak, 2008). 
Patienter som inkommer med ambulans eller själv söker akutmottagning prioriteras 
enligt RETTS som grön, gul, orange eller röd. Grön, gul och orange enligt RETTS 
betyder icke akut handläggning av patienten, vilket innebär att patientens tillstånd 
utifrån symtom och vitala parametrar gör att en läkare ej omgående behöver bedöma 
patienten. Har patienten däremot blivit röd utifrån sina symtom och vitala 
parametrar enligt RETTS så ska patienten bedömas akut av en läkare (Brosinski, 
Riddell & Valdez, 2017; Widegren, 2012). RETTS utgår från vitalparametrar som 
innefattar temperatur, blodtryck, puls, syremättnad, andningsfrekvens och Reactive 
Level Scale (RLS) samt från Emergency Syptoms and Signs (ESS). ESS graderas 
utifrån olika tecken och symtom hos patienten. Utifrån de symtom och tecken som 
identifieras hos patienten bestäms en ESS-kod (Brosinski et al. 2017; Widegren, 
2012). Exempelvis om patienten har bröstsmärta så får patienten en ESS-kod som 
betyder bröstsmärta. Utifrån bröstsmärtans karaktär samt andra tecken och symtom 
i kombination med bröstsmärtan, så bestäms om bröstsmärtan blir grön, gul, orange 
eller röd utifrån ESS förbestämda kriterier. Om en patient exempelvis blir gul 
gällande sin ESS-kod kan ändå RETTSfärgen bli röd om någon av de vitala 
parametrarna avviker från normalvärden (Widgren, 2012). Patienten delas även in i 
kategorier som avgör vilken specialitet patientens primära symtom bedöms tillhöra, 
medicin, kirurgi eller ortopedi (Becker et al., 2015). 

Ambulans 
Ambulanssjukvården är en länk mellan samhället och sjukvårdens olika vårdnivåer 
och specialiteter där patientens medicinska och omvårdnadsmässiga behov ska 
tillgodoses (Bremer, 2016). Socialstyrelsens föreskrifter (2009:10) gällande 
ambulanssjukvård skall uppfyllas så länge verksamheten lyder under hälso- och 
sjukvårdslagen oavsett om transporterna utförs i luften, på land eller vatten.   
Prehospital sjukvård är de medicinska åtgärder som bedrivs av hälso- och 
sjukvårdspersonal utanför sjukhus (Bremer, 2016). Ambulanssjukvården har sedan 
2005 krav på att minst en i ambulansbesättningen ska vara legitimerad sjuksköterska 
för att kunna administrera läkemedel i prehospital miljö. I och med detta krav på 
kompetensnivå så förändrades arbetssättet inom ambulanssjukvården. Det finns inga 
krav på att specialistutbildade sjuksköterskor ska bemanna ambulansen (SOSFS 
2009: 10). 

SBAR 

SBAR utvecklades av amerikanska marinen, närmare bestämt för ubåtspersonal för 
att förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt främst i kritiska 
situationer. SBAR anpassades för Hälso- och sjukvården i USA 2002 (Compton et al., 
2012). SBAR implementerades i Sverige 2010 via SKL och används framförallt på 
sjukhus men också på andra institutioner inom sjukvården i Sverige. SKL beskriver 
också att det är av vikt att alla inom en klinik är informerade och upplärda i modellen 
för att det ska bli ett bra resultat, tillika en ökad patientsäkerhet (SKL, 2010). 
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SBAR skapar en strukturerad kommunikation som gör att fokus läggs på det 
viktigaste budskapet, presenterar fakta på ett snabbt och effektivt sätt och undviker 
onödig information. SBAR kan användas av all sjukvårdspersonal och inom alla 
verksamheter och anpassas därefter (Achrekar, Murthy, Shetty, Nair & Khattry, 
2016). Detta kommunikationsverktyg används också dagligen på vårdavdelningar 
mellan olika professioner som undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast, 
arbetsterapeut och läkare för att öka patientsäkerheten (Cornell, Gervis, Yates & 
Vardaman, 2014). 
 
SBAR innebär att informationen struktureras enligt följande fyra steg:   
S – Situation. Här beskrivs kortfattat varför kontakt tas. Fakta som också ska 
rapporteras är patientens namn, ålder/personnummer, vem som rapporterar.  
B – Bakgrund. Här ges en kortfattad sammanställning av relevant sjukdomshistorik 
(anamnes, diagnos, utredningar och behandlingar).  
A – Aktuellt. Här rapporteras fakta om nuläget, till exempel vitalparametrar utifrån 
ABCDE, övriga skador, samt trolig orsak till problemet. 
R – Rekommendation. Här ges förslag till åtgärd utifrån de uppgifter som lämnats 
under S, B och A. Bekräftelse om att informationen har blivit uppfattad korrekt sker 
här också (SKL, 2010). 
SBAR-korten finns i två utföranden (bilaga 1). Skillnaden mellan de förtryckta korten 
är att under punkten Aktuellt, är det mer fokus på vitala parametrar  på kortet för 
akut verksamhet än vad det är på kortet för icke akut verksamhet. Förtryckta kort 
finns på SKL:s hemsida (SKL, 2010). 

SBAR i akut verksamhet 
Inom akut verksamhet uppstår frekvent stressiga och kritiska situationer. Olika 
professioner är involverade runt patienten, vilket i sin tur kan försvåra 
kommunikationen. Inom akut verksamhet är SBAR en bra modell att implementera, 
då den följer ett visst mönster som gör att viktig information inte missas under 
överrapporteringen. Det är särskilt användbart vid överrapportering av patienter vid 
stressiga och brådskande situationer, som inom akut- och intensivvården (Dossow & 
Zwissler, 2016). Informationsöverföringen gällande patienten måste vara effektiv och 
tydlig och därför följa en viss struktur (Martin & Ciurzynski, 2015). 

Syfte 

Undersöka hur SBAR följs vid muntlig överrapportering mellan ambulanspersonal 
och mottagande sjuksköterska på akutmottagning. Syftet var också att undersöka om, 
när och vilka störande faktorer som förekom i samband med överrapportering.   

Material och metod 

Design 
Empiri i studien innebär att göra en observation av verkligheten (Landström & 
Priebe, 2017). Denna studie har en empirisk ansats med en kvantitativ metod. 

Urval  
Inklusionskriterier för att delta i studien var rapporterande ambulanspersonal med 
olika utbildningsnivå; ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller 
specialistsjuksköterska. På akutmottagningen var mottagande personal sjuksköterska 
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eller specialistsjuksköterska. Patienter som inkluderades var gröna, gula eller orange 
enligt RETTS med RLS 1. Endast vuxna patienter över 18 år inkluderades. 
Exklusionskriterier var patienter med demens- eller psykiatriska diagnoser, berusade 
eller drogpåverkade, våld- eller övergreppsutsatta patienter.  Personer som inte 
talade svenska språket uteslöts också då tillförlitligt samtycke inte kunde erhållas. 
Exklusionskriterier berörde endast överrapportering inne på patientrummet med 
patient närvarande. 

Datainsamling 
Utifrån kortet SBAR-akut situation utarbetades ett observationsprotokoll (bilaga 2).  
Kryssrutor gjordes för varje bokstavs specifika innehåll. Alternativen för kryssrutorna 
var JA, NEJ, DELVIS MUNTLIG, samt en rad för ANNAT. Ett kryss i JA-rutan sattes 
då rapportören benämnde dess innehåll medan ett kryss i NEJ-rutan visade 
motsatsen. DELVIS MUNTLIG innebar att den muntliga överrapporteringen 
kombinerades med skriftlig journal genom att rapportören pekade på informationen. 
Under raden för ANNAT antecknades oväntade händelser. Syftet var att se om någon 
del under varje bokstav i SBAR missades samt om ordningen följdes. I 
observationsprotokollet antecknades även datum, tid, RETTsfärg, var 
överrapporteringen utfördes, vid vilken mottagning på akuten som patienten 
registrerades, om mottagande sjuksköterska ställde motfråga samt utbildningsnivå 
hos rapportör och mottagare. Ett observationsprotokoll för störande faktorer 
skapades utifrån observatörernas fleråriga erfarenhet av kliniskt arbete inom 
akutsjukvård. I observationsprotokollet valdes de mest förekommande störande 
faktorerna som observatörerna upplevt under sin verksamma tid inom 
akutsjukvården (bilaga 3). Störande faktorer markerades med ett kryss samt en rad 
för ANNAT gällande oväntade störande faktorer som inte fanns med som fasta 
alternativ i observationsprotokollet.  
 
Bias kan påverka kvalitén i resultatet och för att undvika subjektivitet i 
datainsamlingen (Polit & Beck, 2017) utfördes fem pilotobservationer av 
överrapportering för att undersöka observationsprotokollens tillförlitlighet (Billhult, 
2017a). Pilotobservation rekommenderas då den testar planerad metod och procedur 
(Polit & Beck, 2017). Pilotobservationer genomfördes under en förmiddag på 
lärosätet där aktiva sjuksköterskor inom området agerade ambulanspersonal och 
sjuksköterska på akutmottagning.  Ändringar i observationsprotokollet gjordes då 
brister upptäcktes. 
Observationen delades in i två delar som utfördes samtidigt av två personer; 
observatör 1 och observatör 2. Observatör 1 observerade SBARs ordningsföljd och om 
någon del missades under varje bokstav i SBAR, utbildningsnivå på 
rapportör/mottagare och om motfrågor ställdes av akutens sjuksköterska. Även 
noterades vilken mottagning på akuten som patienten skrevs in på, vilken RETTS 
färg patienten hade samt om observationen utfördes på patientrum eller 
sjuksköterskeexpedition. Observatör 2 observerade störande faktorer i samband med 
överrapporteringen.  

Dataanalys 
Efter genomförda observationer användes datasystemet SPSS statistics för att få fram 
resultat kopplat till syftet. SPSS statistics är ett statistikprogram som skapar statistik i 
form av tabeller, diagram och staplar. Det går att få fram sambandsanalyser, 
signifikansnivåer samt procentsatser på utvalda variabler (Wahlgren, 2017).  
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Inmatning av variabler i SPSS statistics innebar att alla delar i SBAR samt de förvalda 
störande faktorerna i respektive observationsprotokoll skrevs in i SPSS statistics.  
Därefter registrerades alla variabler från observationsprotokollen i SPSS statistics 
utifrån om rapportören hade rapporterat dem eller inte. Exempelvis om rapportören 
hade rapporterat patientens fullständiga personnummer så skrevs ett JA under den 
variabeln, om inte så skrevs ett NEJ och om rapportören hade pekat på 
personnumret på RETTS journalen så skrevs DELVIS MUNTLIGT.  Efter inmatning 
av data gjordes analyser utifrån crosstabs, vilket innebär att variabler 
sammanförs/korsars och på så vis framkommer samband mellan olika variabler. 
Analyser gjordes också på enskilda variabler för att se resultat på en specifik del av 
SBAR eller störande faktorer utan att samband med andra variabler gjordes. Alla 
resultat från SPSS statistics togs fram genom att skapa frekvenstabeller. Resultaten i 
frekvenstabellerna beskrevs i procent och antal (Wahlgren, 2017). I Excel skapades 
sedan diagram genom att skriva procentsatsen från respektive rad utifrån varje 
frekvenstabell. Diagrammen färgades sedan med blått, orange och/eller svart. Efter 
framtagna stapel- och cirkeldiagram, skrevs beskrivande resultattext ovanför figuren 
samt figurnamn och figurförklaring under figuren. Antal observationer per diagram 
var 53 och markerades med n=53. 

Etiska överväganden 
Kontakt togs med verksamhetscheferna på den utvalda akutmottagningen och för de 
ambulansstationer som ingick i det geografiska upptagningsområdet för den utvalda 
akutmottagningen. Syftet samt upplägget för observationerna presenterades via 
telefon och muntligt tillstånd erhölls. Därefter skickades informationsbrev (bilaga 4) 
samt avtal för skriftligt samtycke till verksamhetscheferna på akutmottagningen och 
ambulansen. Det skriftliga samtyckesavtalet återsändes påskrivet av 
verksamhetscheferna. Verksamhetscheferna vidarebefordrade informationsbrevet, 
och beskrev att deltagandet var frivilligt, via mail till sin personal. Därefter gjordes en 
ansökan till lärosätets forskningsetiska kommitté. Där beskrevs syftet och upplägget 
för observationsstudien. Lärosätets forskningsetiska kommitté gav sedan ett 
rådgivande yttrande gällande observationsstudien. Yttrandet innebar att beakta 
känslig information då patient och personal befinner sig i en utsatt situation vilket 
kan medföra en risk i att inte våga avböja sin medverkan samt att rapportörer och 
observatörer var kollegor i samma bransch. Forskningsetiska kommittén betonade 
också vikten av att säkerställa att de forskningsetiska principerna efterlevdes genom 
hela observationsstudien. Forskningsetiska principer; konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet beaktades före under och 
efter observationerna (Kjellström, 2017). För att säkerställa konfidentialitet i studien 
förvarades observationsprotokollen inlåsta i väntan på analys. Efter slutseminariet 
förstördes alla observationsprotokoll. Informationskravet säkrades genom att 
information gavs till alla deltagare och att det var frivilligt att delta samt att 
deltagarna när som helst fick avbryta observatörernas närvaro. För att tillgodose 
samtyckeskravet så efterfrågades ett muntligt samtycke inför varje observation. 
Gällande nyttjandekravet så användes inte insamlad data i något annat syfte än just 
till denna studie (Kjellström, 2017). Viktigt är att sjuksköterskan ska visa gott 
omdöme när det gäller hantering av konfidentiella personliga uppgifter (ICN, 2017) 
samt att studenter inkluderas i samma sekretessbestämmelser som personal (SFS 
2009:400). 
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För att säkerställa de forskningsetiska principerna samt forskningsetiska kommitténs 
yttrande så tillfrågades personal på akutmottagningen och informerades tydligt om 
syftet och att medverkandet i observationsstudien var frivilligt inför varje 
observation. Därefter inhämtades muntligt samtycke. I de fall observation utfördes i 
patientrum konsulterades först ambulanspersonalen som inkom med patienten 
gällande patientens lämplighet att delta utifrån inklusionskriterier.  Därefter 
tillfrågades även ambulanspersonal vilka också informerades tydligt om syftet med 
studien och att medverkandet var frivilligt. Detta gjordes inför varje observation och 
muntligt samtycke inhämtades även här. Då observation utfördes i patientrum 
informerades patienten tydligt och ingående om syftet med observationen, att 
deltagandet var frivilligt och att inga personuppgifter eller patientdata skulle 
antecknas. Samtliga deltagare informerades också om att ett nekande till att delta i 
studien inte på något sätt inverkade på studiens resultat samt att de när som helst 
kunde be observatörerna att avbryta observationen. Om muntligt samtycke erhölls 
genomfördes observationen. Inga personuppgifter eller annan data kopplat till 
patient eller personal antecknades eftersom observationernas syfte var att undersöka 
hur SBAR följdes vid den muntliga överrapporteringen mellan ambulanspersonal och 
sjuksköterska på akutmottagningen samt om störande faktorer förekom, vilket 
noterades i framtagna observationsprotokoll. Ingen löpande text om patient eller 
personal skrevs ned, vilket innebar att risken för baklängesidentifiering var 
obefintlig. Observationerna utfördes på sjuksköterskeexpedition eller patientrum. Vid 
överrapportering i patientrum fanns patienten, ambulanspersonal, 
akutmottagningens sjuksköterska samt i vissa fall också akutens undersköterska och 
anhörig närvarande. Vid de tillfällena där anhöriga befann sig på patientrummet, så 
hade de fått samma information om observationen som patienten då de anlände 
tillsammans med patienten till akutmottagningen. Observatörerna var även noga 
med att anhöriga inte påverkade patientens beslut att säga ja eller nej till att deltaga i 
observationsstudien. Detta genom återigen tydlig information om att deltagandet var 
frivilligt och att det inte hade någon betydelse för studiens resultat om patienten 
tackade nej. Utifrån inklusionskriterier var patienten kapabel att svara för sig själv.   

 

Resultat 

Ett syfte var att undersöka hur SBAR följs vid muntlig överrapportering mellan 
ambulanspersonal och mottagande sjuksköterska på akutmottagning. Syftet var även 
att undersöka om, när och vilka störande faktorer som förekom i samband med 
överrapportering. Resultatet beskrivs i två kategorier, kategori 1 SBAR och kategori 2 
störande faktorer. Kategori 1 SBAR visar resultat gällande om SBARs ordning följdes 

och vilka delar som missades under respektive bokstav i SBAR. Kategori 2 störande 
faktorer visar vilka störande faktorer som var mest förekommande och vid vilken 
tidsperiod störande faktorer förekom mest frekvent.  

Deltagarna från ambulanspersonalen som observerades fördelades enligt följande; 11 
stycken (20,8 %) sjuksköterskor, 38 stycken (71,7 %) specialistutbildade 
sjuksköterskor och 4 stycken (7,5 %) ambulanssjukvårdare. På akutmottagningen var 
3 stycken (6 %) specialistsjuksköterskor och 50 stycken (94 %) sjuksköterskor. Antal 
överrapporteringar mellan ambulanspersonal och sjuksköterska som observerades på 
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akutmottagningen var 53 st. Observationerna delades in i 3 tidsperioder; tidperiod 1  
kl:08:00-11:59, tidsperiod 2  kl:12:00- 15:59 och tidsperiod 3 kl:16:00-20:00. Antal 
observationer fördelades i tidsperioderna enligt följande; tidsperiod 1 20 stycken, 
tidsperiod 2 22 stycken och tidsperiod 3 11 stycken. Resultatet av 
rapporteringsplatsen visade att endast 3 stycken (6 %) av 53 överrapporteringar 
skedde inne på patientrummet. Dessa överrapporteringar skedde under första 
tidsperioden kl:08:00-11:59. Motfråga från mottagande sjuksköterska, gällande att 
komplettera överrapporteringen, ställdes i 13 (24,6 %) av de 53 observationerna.  

Kategori 1 SBAR 
Två deltagare följde SBARs ordning vilket motsvarar 3,8 % (figur 1). Det visade inget 
samband mellan tidpunkt på dygnet och störande faktorer kopplat till ordningsföljd 
eller inte. Insamlad data från observationerna visade heller inga större skillnader 
gällande utbildningsnivå på rapportören när det gällde att följa ordningen. 
 
n=53 

 
Figur 1. Följdes SBAR i rätt ordning i % baserat på antal rapporteringar? 
      
 
Under observationerna dokumenterades hur de olika delarna under respektive 
bokstav lyftes. Nedan följer förtydliganden av de olika delarna i SBAR och hur dessa 
överrapporterades: 

S: Situation 
Under situation återfinns information om rapportören, patientinformation samt 
kontaktorsak (figur 2). 
Eget namn, titel och enhet benämndes inte av rapportören i någon av de 53 
överrapporteringarna. Patientens namn och kontaktorsak rapporterades i hög grad 
49 (92 %) respektive i 53 (100 %) av de 53 överrapporteringarna. Patientens ålder, 
årtal samt fullständigt personnummer rapporterades i låg grad. Fullständigt 
personnummer rapporterades i 20 (37,7%), patientens ålder och årtal rapporterades 
i 2 (3,8 %) respektive 14 (26,4 %) av de 53 överrapporteringarna (figur 2).  
 

FÖLJS SBAR I RÄTT ORDNING 

JA NEJ 
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n=53

 
Figur 2. S: Situation i % baserat på antal rapporteringar gällande patientens namn, 
patientens ålder, endast årtal, fullständigt personnummer och kontaktorsak. JA = 
rapporterades, NEJ = rapporterades inte, DELVIS MUNTLIGT = rapportören pekade på 
aktuell information på Rettsjournalen. 
 

B: Bakgrund 

Bakgrund handlar om patientens anamnetiska uppgifter. 
Resultatet visar att tidigare sjukdomar och aktuella problem rapporterades i 51 (96,2 
%) av överrapporteringarna. 4 stycken (7,5%) rapporterade om patienten hade allergi 
eller inte. Om patienten hade någon smitta, eller inte, eller risk för smitta togs upp i 1 
(1,9%) av de 53 överrapporteringarna. Risk för smitta registrerades om rapportören 
benämnde att patienten hade exempelvis KAD, venport eller PEG eller benämnde att 
smittorisk ej förekom (figur 3). 
 
n=53 

 
Figur 3.  B: Bakgrund i % baserat på antal rapporteringar gällande tidigare sjukdomar, 
aktuella problem, allergi och smittorisk. JA = rapporterades, NEJ = rapporterades inte, 
DELVIS MUNTLIGT = rapportören pekade på aktuell information på Rettsjournalen. 
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A: Aktuellt 

Punkten aktuellt är, i SBAR anpassad för akut verksamhet, strukturerad utifrån 
ABCDE- kriterier här nedan beskrivs hur dessa punkter lyfts under 
överrapporteringarna: 
 
Luftväg (fri eller ofri) rapporterades i 30 (56,6%), Andning (andningsfrekvens, 
andningsljud efter auskultation av lungor och syremättnad) i 38 (71,7%), cirkulation 
(puls och blodtryck) i 43 (81,1%), RLS (medvetandegrad) i 29 (54,7%) av de 53 
överrapporteringarna (figur 4). 
 
n=53 

 
Figur 4.  A: Aktuellt i % baserat på antal rapporteringar gällande luftväg, andning, cirkulation 
och RLS. JA = rapporterades, NEJ = rapporterades inte, DELVIS MUNTLIGT = rapportören 
pekade på aktuell information på Rettsjournalen 
 

Smärta (patientens upplevelse eller ambulansens bedömning) rapporterades i 28 
(52,8%), Orienterad x3 (är patienten orienterad till tid, rum och person) 
rapporterades i 17 (32,1%), temperatur (mätt med temporalisscanner eller 
örontermometer) rapporterades i 37 (69,8%) och hud (kontroll av hel hudkostym, 
torr hud eller kallsvettig hud, eventuella petekier, urtikaria eller sår) rapporterades i 
9 (17,0%) av överrapporteringarna (figur 5).  
 
n=53 

 
Figur 5.  A: Aktuellt i % baserat på antal rapporteringar gällande smärta, orienterad x3, 
temperatur och hud. JA = rapporterades, NEJ = rapporterades inte, DELVIS MUNTLIGT = 
rapportören pekade på aktuell information på Rettsjournalen. 
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Färg (blek eller onormal hudfärg), buk (avföring, illamående, kräkning, tarmljud, 
mjuk eller hård buk) urinproduktion (miktion) och yttre skador (synliga yttre 
blödningar, hematom, svullnader eller frakturer) rapporterades i låg grad. 
Bedömning, som innebär att ambulanspersonalen sätter en prehospital 
arbetsdiagnos, rapporterades i 11 av de 53 överrapporteringarna (figur 6). 
 
n=53

 
Figur 6. A: Aktuellt i % baserat på antal rapporteringar gällande färg, buk, urinproduktion, 
yttre skador och bedömning. JA = rapporterades, NEJ = rapporterades inte, DELVIS 
MUNTLIGT = rapportören pekade på aktuell information på Rettsjournalen. 

R: Rekommendation 
SBAR avslutas med rekommendation under vilken den fortsatta vården struktureras 
och eventuella frågetecken rätas ut. 
 

Åtgärd registrerades när rapportören redogjorde för eventuellt givna mediciner, att 
EKG är taget på patienten eller att patienten bör vara uppkopplad via EKG på 
akutmottagningen rapporterades i 32 (60,4%) av överrapporteringarna. Tidsram, att 
exempelvis ett läkemedel som patienten erhållit i ambulansen bör utvärderas inom 
en viss tid eller att en läkare bör träffa patienten snarast, rapporterades i 1 (1,9%) av 
överrapporteringarna. Sista punkten under rekommendation, bekräftelse på 
kommunikation, handlar om att rapportören frågar om det finns oklarheter i 
överrapporteringen eller om mottagande sjuksköterska vill ställa kompletterande 
fråga. Av 53 observationer så var det 11 st (20,8 %) som belyste bekräftelse på 
kommunikation och 42 st (79,2 %) som inte gjorde det (figur 7).  
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n=53 

Figur 7. R: Rekommendation i % baserat på antal överrapporteringar gällande åtgärd, 
tidsram och bekräftelse på kommunikation. JA = rapporterades, NEJ = rapporterades inte, 
DELVIS MUNTLIGT = rapportören pekade på aktuell information på Retts journalen. 

Kategori 2 Störande faktorer   
Resultatet visade att det fanns hög grad av störande faktorer under överrapportering. 
I 38 (71,7%) av de 53 observationerna förekom störande faktorer (figur 8). 
 
n=53 

 
Figur 8. Störande faktorer under överrapporteringarna i % baserat på antal rapporteringar. 
            
              
De mest frekvent förekommande störande faktorerna var; mottagande sjuksköterska 
blir avbruten av annan kollega som förekom 13 gånger (24,5%), bullrig och stimmig 
miljö förekom 24 gånger (45,3%) och annan störning som uppfattats av 
observatörerna förekom 29 gånger (54,7%) under de 53 observationerna (figur 9). 
Under punkten annan störning som uppfattades av observatörerna handlade 
resultatet om att mottagande sjuksköterska skrev på datorn under rapporten. Bullrig 
och stimmig miljö innefattade ljud som observatörerna uppfattade som störande 
samt när annan personal rörde sig runt omkring rapportör och mottagare och 
upplevdes som störande. När mottagande sjuksköterska blev avbruten av annan 
kollega handlade det oftast om att kollegan frågade om läkaren hade ordinerat något 
eller fattat något beslut om någon annan patient som var inskriven på 
akutmottagningen. Mottagande sjuksköterska fick då avbryta rapporten och svara på 
kollegans fråga.  
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n=53 

 
Figur 9. Olika störande faktorer i % baserat på antal rapporteringar. 
1 Larmradio eller telefon ringer.  
2 Annan patient försämras så sjuksköterska lämnar överrapporteringen.  
3 Mottagande sjuksköterska blir avbruten av annan kollega.  
4 Ambulans får nytt uppdrag och avslutar överrapporteringen.  
5 Bullrig och stimmig miljö.  
6 Annan störning som uppfattats av observatörerna.  
 
De störande faktorerna var vanligast förekommande i tidsperioden 12:00-15:59 (figur 
10). Under denna tidsperiod utfördes totalt 22 (42 %)av de 53 överrapporteringarna 
och 20 (91 %) av dessa 22 överrapporteringarna hade störande faktorer.  
 
 n=53 

 
Figur 10. Störande faktorer per tidsperiod i % baserat på antal rapporteringar. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En icke experimentell studie passar för att, mellan olika variabler, kunna finna ett 
samband (Billhult, 2017b). Empirisk ansats och kvantitativ metod valdes som en 
lämplig metod att besvara syftet. En kvalitativ design hade kunnat väljas. Då kunde 
ett beskrivande resultat framkommit av till exempel upplevelsen gällande muntlig 
överrapportering enligt SBAR.  
 
Slumpmässiga urval är att rekommendera när en observationsstudie utförs (Polit & 
Beck, 2017) vilket vårdsökande patienter på akutmottagning utgör. 
Inklusionskriterier valdes utifrån syftena. När forskning kan utföras på vuxna ska 
barn ej medverka (Kjellström, 2017). Etiskt hänsynstagande avgjorde 
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exklusionskriterierna vid de fall då överrapporteringen gjordes med patienten 
närvarande. Barn under 18 år exkluderades då studien valdes att utföras på en 
mindre utsatt grupp. 
 
Att protokollet aldrig tidigare använts kan ses som en svaghet gällande reliabilitet då 
det inte tidigare utvärderats vilket innebär att användbarheten är okänd (Billhult, 
2017a ;Polit & Beck, 2017). SBAR – akut situation (bilaga 1) valdes som underlag till 
datainsamlingen och varje del under respektive bokstav, i rätt ordning, specificerades 
i ett egentillverkat protokoll för att stärka reliabilitet då protokollet utgick från en 
redan befintlig överrapporteringsmodell där ytterligare tillägg gjordes för att besvara 
syftet (bilaga 2). Observationsprotokollet för störande faktorer (bilaga 3) skapades 
utifrån erfarenhet inom akutsjukvård. Detta kan vara både en styrka och en svaghet 
då förförståelsen inverkar på vad som klassats som just störande faktorer och för att 
stärka objektivitet gjordes en rad för ANNAT där oväntade störande faktorer 
noterades. Kryssrutan DELVIS MUNTLIG kan ses som en svaghet då det var svårt att 
se vilken parameter som pekades på vilket krävde att observatörerna behövde ändra 
position för att få tillförlitlig data.  
 
En pilotstudie är ett idealiskt tillfälle att göra slutliga justeringar i 
observationsprotokollet (Polit & Beck, 2017). Provobservationer utfördes genom 
rollspel och ej på vald akutmottagning eller i rätt miljö och provanalyserades inte, 
vilket kan ses som en svaghet. Rollspelsutövande hade inte sett 
observationsprotokollen före provobservationerna vilket kan ses som en styrka 
gällande validitet då förförståelse inte inverkade. Att provobservationer utfördes före 
datainsamling påbörjades ses som en styrka. Brister upptäcktes då och 
observationsprotokollen utvecklades efter gemensamma diskussioner med aktörer 
insatta inom akutsjukvård, för att säkra observationsprotokollets rimlighet, innehåll 
och utseende samt att det som skulle mätas verkligen fanns med i 
observationsprotokollen. Resonera med personer insatta i valt ämne säkrar 
innehållsvaliditet, detta genom att diskutera mätmetodens rimlighet att ge 
information om det som avses att mätas (Billhult, 2017a). Utan en adekvat pilotstudie 
kan resultaten vara bortkastade och felaktiga slutsatser tas. Som tidigare nämnts 
valdes att markera A, B, C, RLS och temperatur då benämningen VP förekom i 
överrapporteringen. Detta med anledning av att berörd ambulansverksamhet 
använder sig av puls, blodtryck, saturation, andningsfrekvens, RLS och temperatur i 
sin patientdatajournal för att få fram en fullständigt triagerad patient enligt RETTS. 
Då A i SBAR står för A-E med dess innebörd (bilaga 1) kan det uppfattas märkligt att 
inte samtliga markerades när överrapporteraren benämnde VP. Beslut togs med 
anledning av att just varje specifik bokstav har ytterligare innebörd av vikt för 
patientsäkerhet vid överrapportering vilket ses som en styrka gällande validitet och 
reliabilitet i observationsprotokollet då alla parametrar fanns med i mätinstrumentet.  
Reliabilitet handlar om att få samma resultat vid upprepade mätningar gjorda med 
samma instrument (Billhult, 2017a; Polit & Beck 2017) vilket specificeringen i 
observationsprotokollet gjorde möjligt genom att varje område, i SBAR – akut 
situation (bilaga1), togs med som kryssalternativ. För att säkerställa reliabilitet 
ansvarade observatör 1 för SBAR-protokollet (bilag2) och observatör 2 för protokollet 
gällande störande faktorer (bilaga 3) under samtliga utförda observationer. Mellan 
varje observation gjordes en genomgång av den överrapporteringen som precis 
utförts för att öka validiteten vilket kan ses som en styrka på grund av att 
samstämmigheten kunde kontrolleras. 
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Klädsel, kroppsspråk och placering hos observatörerna ska beaktas för eventuell 
påverkan i datainsamling (Carlson, 2017). Observatörerna bar sjukhuskläder för att 
smälta in i miljön och var under överrapporteringen placerade vid sidan eller bakom 
ambulanspersonal och akutens sjuksköterska för att minimera påverkan men kan ej 
uteslutas.  Carlsson (2017) menar att forskarens närvaro kan upplevas påträngande 
och obehaglig av deltagarna i observationssituation. 
 
Om observerade personer inte vet om att de observeras blir resultatet mer trovärdigt 
men etiskt inkorrekt (Polit & Beck, 2017). Då observationerna utfördes av 
yrkesverksamma sjuksköterskor inom akutverksamhet kan det ha påverkat resultatet. 
Att deltagande personal fått information om vad som skulle observeras via respektive 
chef kan ha påverkat resultatet genom att studiens syfte var känt och kan därför ses 
som en svaghet. Att observationsprotokollen ej visats för någon deltagare ses dock 
som en styrka då de inte kunnat förbereda sig på vad som specifikt skulle observeras. 
Ingen deltagare tackade nej till att observeras vilket kan innebära att en viss påverkan 
kan finnas på grund av känslan i en obekväm situation som kan ge en felaktig och 
därmed ej tillförlitlig överrapportering. 
 
Inga bortfall förekom, 53 observationer utfördes och analyserades. Då sjukhuset är 
medelstort och observationerna genomfördes under fem dagar fördelat på två veckor 
innebar det att samma överrapporterande och mottagande personal förekom vid 
upprepade tillfällen. Eventuellt kan det ha påverkat resultatet jämfört med om 
studien hade gjorts på ett större sjukhus fördelat på längre tid där varje deltagare 
endast registrerats en gång vilket kunde gett ett annat resultat på grund av fler 
deltagande personal som arbetar annorlunda. Även tidpunkten kan vara av intresse 
för resultatet. Observationerna utfördes mellan kl. 08.00 – 20.00 vardagar. För att 
kunna få en mer övergripande datainsamling hade observationer nattetid och helger 
kunnat ge ett annat resultat. 
För att säkerställa samtyckeskravet, att en person ger sitt medgivande till att delta, 
ska tid till att fundera ges (Kjellström, 2017). Att patienten gav sitt samtycke inne på 
patientrummet kan ses som en svaghet då ett snabbt beslut krävdes inför 
överrapporteringen. Att, enligt RETTS, röda patienter exkluderades kan ses som en 
styrka gällande samtyckeskravet då röd patientkategori innebär allvarlig akut 
sjukdom och ett tillförlitligt samtycke kan vara svårt att ge.  

Resultatdiskussion 

Kategori 1 SBAR  
Resultatet visar att endast 2 av 53 muntliga överrapporteringar följde SBAR:s 
ordning och ingen benämnde alla parametrar som ingår i SBAR. Att vitala delar av 
SBAR utelämnas kan få förödande konsekvenser för patienten då tidiga tecken på 
sjukdom kan missas i den muntliga överrapporteringen vilket kan medföra att 
behandling sätts in för sent.  Forskning visar att vid en fungerande överrapportering 
enligt SBAR kan patientsäkerheten öka men när väsentliga parametrar missas ökar 
istället risken för vårdskador. (Achrekar, Murthy, Shetty, Nair & Khattry, 2016; 
Martin & Ciurzynski, 2015).  
 
Brister i kommunikationen mellan vårdpersonal är en av de vanligaste orsakerna till 
händelser och tillbud i vården (SKL, 2010). För en ökad patientsäkerhet krävs bland 
annat en standardiserad överrapporteringsmodell (Leonard, Graham & Bonacum, 
2004; Taylor, 2015). Att ingen benämnde alla parametrar som ingår i SBAR eller 
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följde rätt ordningsföljd var inte oväntat utifrån förförståelse av muntlig 
överrapportering inom akutsjukvård samtidigt var det svårt att finna vetenskaplig 
forskning vars resultat visar att användandet av SBAR inte påvisar förbättring 
gällande överrapportering (Dunsford,  2009; Beckett & Kipnis,  2009). Detta kan 
bero på att SBAR fortfarande är ett relativt nytt kommunikationsverktyg inom 
sjukvården. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska bland annat en säker vård bedrivas 
och sjuksköterskan har ett personligt ansvar för att bedriva omvårdnad enligt 
gällande riktlinjer (SFS 2017:30; ICN 2017). Enligt de sex kärnkompetenserna ska 
sjuksköterskan sträva efter att förbättra vården genom att använda verktyg för 
kvalitetsförbättring, ha en tydlig kommunikation och god samarbetsförmåga (Disch, 
2013; Johnson 2013). Forskning är överens om behovet av en standardiserad 
överrapporteringsmodell (Randmaa, Mårtensson, Swenne,  Engström, 2014; Cornell, 
Gervis, Yates, Vardaman, 2013; Taylor, 2015; & Iedema et al., 2012) då det anses att 
fokus läggs på det viktigaste budskapet.  
 
Olika standardiserade överrapporteringsmodeller inom akutverksamhet finns runt 
om i världen. Identification of patient, Mechanism of injury or Medical complaint, 
Injuries or Information related to complaint, Signs and Symptoms, Treatment and 
Trends, Allergies, Medication, Background, Other information (IMIST – AMBO), 
används bland annat i Australien inom akutverksamheten och är riktad mot 
ambulans och akutmottagning (Saha, Aliner & Pillay, 2016).  IMIST – AMBO har en 
annan ordning än SBAR. Rapporten börjar med patientens identitet, precis som i 
SBAR. Därefter skiljer den sig åt genom att rapportören tar upp aktuella problem 
som skador, symtom, tecken, och trender i vitalparametrar och smärta. Därefter finns 
tid för frågor på detta innan patientens bakgrund gällande tidigare sjukdomar, 
allergier, aktuella mediciner samt övrig information om patienten rapporteras. IMIST 
– AMBO avslutas sedan med bekräftelse från rapportören om ytterligare frågor finns 
(Saha, Aliner & Pillay, 2016).   Enligt Iedema et al., (2012) så är IMIST-AMBO en 
överrapporteringsmodell som är heltäckande, specifik och utformad så att 
rapportören får ett bra flöde i rapporten, vilket medför mindre frågor från 
mottagnade enhet.  
 
Grundstenar för optimal samverkan i team är tydlig kommunikation, god 
samarbetsförmåga och ett fungerande teamarbete och faktorer som kan försvåra 
detta är bland annat stress, dålig arbetsmiljö och icke evidensbaserade verktyg att 
arbeta efter (Dish, 2013). Bekräftelse på kommunikation missades i stor utsträckning 
vilket är förvånande med tanke på att motfrågor inte var vanligt förekommande samt 
att väsentliga delar i SBAR inte benämndes. Trots att SBAR är ett evidensbaserat 
kommunikationsverktyg missades detta vilket ifrågasätter verktyget gällande 
patientsäkerhet. Kontinuerlig utbildning i överrapportering skulle kunna undvika 
detta. Enligt Lind & Sahlqvist (2012) är återkoppling som en bekräftelse efter 
avslutad överrapportering något som minskar missförstånd och därmed fel i 
kommunikationen samt att återkoppling ses som en metod som stödjer säker 
kommunikation. 
 
Enligt SBAR ska eget namn, titel och enhet inleda överrapporteringen (SKL, 2010).  
Detta utfördes inte i någon av de 53 observationerna. Anledningen till detta kan bero 
på att rapportören är känd av mottagaren sedan tidigare och att ovan då ses som en 
överflödig information.  
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Patientjournalen ska innehålla en entydig identifikation av berörd patient (Forshell, 
2017). I resultatet framkom att patientens namn uppgavs i nästan alla observationer 
medan patientens ålder och födelseår benämndes i låg procent och endast 20 stycken 
rapporterade fullständigt personnummer. Att patientidentifikation skiljer sig åt i den 
muntliga överrapporteringen kan bero på att kontroll av fotolegitimation ska utföras 
av ambulanspersonal för att säkerställa patientens identitet och så också har gjorts 
före ankomst till akuten. Patienter på akutmottagning kan snabbt försämras i 
medvetandegrad och kanske inte då kan besvara frågor och uppge rätt anamnes på 
ett adekvat sätt. En patient som överlämnats via ambulans till akutmottagning, där 
identitetsmärkning missats, kan få förödande konsekvenser då felbehandling kan 
begås. Exempelvis att läkemedel administreras till fel patient, att allergier missas 
eller att patientens sökorsak förväxlas (Erler et al., 2012; Holly & Poletrick, 2014).   
 
Allergi och smittorisk ska dokumenteras i patientjournalen (HSLF-FS 2016:40). 
Resultatet visade att allergi benämndes i oroväckande låg procentsats vilket kan ha 
sin förklaring i att det berörs endast då allergi förekommer. Enligt SBAR-kortet ska 
information ges om eventuell allergi vilket kan tolkas som att det endast ska 
rapporteras vid förekomst. Huruvida detta dokumenterats skriftligt undersöktes ej i 
studien.   
 
Att identifiera riskfaktorer tidigt är av stor vikt för att kunna undvika såväl 
vårdrelaterade infektioner som andra förekommande infektioner och att kunna 
förebygga spridning av smittsamma sjukdomar. Ett av de största hoten mot 
patientsäkerheten i hälso- och sjukvården är vårdrelaterade infektioner som orsakar 
både stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället (SKL 2014; Lind & 
Sahlqvist 2012). I resultatet framkom att smittorisk benämndes i endast 2 av de 53 
observationerna. Smittorisk bör benämnas i den muntliga överrapporteringen oavsett 
om det förekommer eller ej. Detta kan även vara en påminnelse att vid 
anamnesupptagandet ställa frågan till och undersöka patienten för att kunna 
identifiera exempelvis sår, urinvägsbesvär, infarter som venport, kateter, 
läkemedelsbehandlingar som orsakar immunosuppression, eventuella utlandsvistelse 
med eller utan sjukvårdsbesök och så vidare (Helder, Brug, Looman, van Goudoever, 
& Kornelisse, 2010). Ambulanstransporter mellan olika sjukhus är vanligt 
förekommande och då är en strukturerad och innehållsrik överrapportering av stor 
vikt (Owen, Hemmings & Brown, 2009)  för att kunna vara uppmärksam på 
eventuella infektionsparametrar, vilket kan vara ett tecken på en vårdrelaterad 
infektion hos patienten. Att även försäkra sig vid överrapporteringen om smittorisker 
som kan förekomma på avsändande avdelning och som då kan överrapporteras vilket 
kan förhindra smittspridning och försämrat sjukdomstillstånd hos patienten. 
 
I resultatet under rubriken Aktuellt visades större följsamhet till de parametrar som 
inkluderades i benämningen VP. Samtidigt visade resultatet att resterande 
parametrar, förutom smärta, benämndes i oroväckande låg utsträckning. 
Anledningen till detta kan dels vara att RLS anses av större vikt, i akuta sjukdomsfall, 
än orienteringsförmågan hos patienten eller att orienteringsförmåga blandas ihop 
med RLS.  Att RLS benämns  säger inget om att patienten är orienterad till 
tid/rum/plats, då RLS endast beskriver vakenhetsgraden hos patienten (Stamark, 
Stalhammar, Holmgren, 1988). Att andra förekommande parametrar missas kan 
bero på att dessa ej avviker från normaltillståndet och således inte rapporteras.  
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Resultatet visade att knappt 1/3 benämnde patientens orienteringsförmåga, som är 
en parameter av stor vikt att benämna vid överrapportering. När det brister i 
orienteringsförmåga finns oftast en patologisk orsak till detta. Om 
orienteringsförmåga benämns i den muntliga överrapporteringen kan förändring i 
mentalstatus upptäckas tidigt och rätt behandling och eller undersökning kan sättas 
in i tid (Andersson et al., 2018).  Detta kan bespara stort lidande för patienten och 
bespara höga kostnader för samhället (SKL, 2013). En patient där 
orienteringsförmåga inte benämns vid överrapportering kan bli liggandes i ett 
patientrum i flera timmar och då försämras eller kan nytillkommen konfusion missas 
då mottagande sjuksköterska ej fått rapport om patientens normaltillstånd (IVO, 
2018). 

Kategori 2 Störande faktorer 
I resultatet framkom att datorn var ett störande moment då mottagande 
sjuksköterska upplevdes ofokuserad på överrapporteringen. Stressen på en 
akutmottagning är hög och störande moment är frekvent förekommande vilket kan 
utgöra en riskfaktor till att väsentliga delar missas i den muntliga 
överrapporteringen. Enligt forskning, gällande överrapportering med hjälp av dator, 
framkommer att det missas färre delar i SBAR då det tydligt framgår vilka 
parametrar som ska överrapporteras (Matic, Davidson & Salamonson, 2011). Annan 
störning förekom i mer än hälften av observationerna, denna markerades då 
mottagande sjuksköterska skrev och tittade på datorn under pågående 
överrapportering och innebar frånvaro av ögonkontakt mellan rapportör och 
mottagare. Wallin & Thor (2008) menar att ögonkontakt är att rekommendera för att 
förstärka kommunikationen. Bullrig och stimmig miljö förekom i nästan hälften av 
överrapporteringarna. Disch (2017) och Lindh & Sahlqvist (2012) anser att det är 
lämpligt att avskärma de personer som ska få rapporten för att undvika störande 
moment. Bost, Crilly, Patterson & Chaboyer, (2012) menar att brist på aktivt 
lyssnande är ett identifierat problem gällande patientsäkerhet. Även kvalitén på 
överrapportering beror på personalens erfarenhet, arbetsbelastning och 
förväntningar.  
  
Resultatet visade att störande faktorer var vanligt förekommande även om samband 
inte kopplades till visst tidsintervall. Att störande faktorer förekom frekvent var ingen 
överraskning och att det var vanligast mellan 12.00–15.59 tros bero på att 
dagpersonal och kvällspersonal arbetar parallellt då. Berg, Källberg, Göransson, 
Östergren, Florin & Ehrenberg (2013) styrker att frekvent förekommande störande 
faktorer är vanligt i sin studie om att bli avbruten under pågående arbetsutövande på 
akutmottagning.  

Slutsatser 

SBAR togs fram på grund av brister vid överrapportering men ändå missas 
betydelsefull information som ligger till grund för patientsäkerheten. Trots att 
forskning stödjer SBARs användbarhet visar resultatet att alla delar ej berörs, vilket 
innebär att SBAR – akut situation kan ifrågasättas gällande lämplighet vid muntlig 
överrapportering mellan ambulanspersonal och mottagande sjuksköterska på 
akutmottagning. Ett SBAR-kort som utformats så att det tydligt framgår att alla 
punkter ska benämnas är ytterligare en åtgärd som skulle kunna förbättra 
överrapporteringen och därmed stärka patientsäkerheten. Överrapportering bör 



19 
 

utföras i ett avskilt utrymme utan störande faktorer som kan inverka på 
kommunikationen och då riskera patientsäkerheten.  

Kliniska implikationer 
Eftersom resultatet visade låg följsamhet till SBAR hade det varit intressant att se en 
jämförande studie med IMIST – AMBO. Önskvärt vore om berörd akutmottagning 
och ambulansverksamhet där observationerna utfördes tar del av studien och arbetar 
vidare med en säker och effektiv överrapportering och på så vis öka 
patientsäkerheten. 
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Bilaga 1.  
SBAR 

  
  



 

 
 

 
 
Observationsprotokoll enligt SBAR – akut situation 
S – Situation       JA          NEJ     DELVIS MUNTLIG    ANNAT 
Rapportörens namn            
Titel                    
Enhet              
 
Patientnamn 
Ålder 
Fullständigt personnummer 
Endast årtal          
 
Kontaktorsak 
 
B – Bakgrund 
Tidigare sjukdomar 
Aktuella problem/behandlingar 
Allergi? 
Smittorisk? 
 
A – Aktuellt tillstånd 
A: Luftväg 
B: Andning 
C: Cirkulation 
D: RLS 
     Smärta 
     Orienterad x3 
E: Temp 
     Hud 
     Färg 
     Buk 
     Urinproduktion 
     Yttre skador 
 
Bedömning 
 
R – Rekommendation 
Åtgärd 
Tidsram 
Bekräftelse på kommunikation 
 
 
 
 
Följer SBAR:S ordning        
 
Motfråga från SSK akuten 
gällande icke nämnt  
innehåll i SBAR 
 
 
      FÖLJER          FÖLJER DELVIS    FÖLJER EJ                    
Rapporterar enligt SBAR                                                                                Patientregistrering: 

MED     KIR     ORT 

Bilaga 2 
 
Observation nr:_______ Datum:_______ Tid:_______                          RETTSFÄRG:  
Plats: ____ patientrum ____ expedition             Prof. ___ SSK ___ spec. SSK ___ Amb.sjukvårdare. (Rapportör) 
                                                                                              Prof. ___ SSK ___ spec. SSK (Mottagare) 
 



 

 
 

Bilaga 3 
 
Störande faktorer 
 
1. Telefon eller Larmradio ringer. 		 		 		 		 		
Sjuksköterska måste svara och avbryta överrapporteringen. 		

	
		

      		 		 		 		 		 		
2. Annan patient försämras så sjuksköterskan måste avbryta 
överrapporteringen 		

	
		

 	   
		

	
		

      		 		 		 		 		 		
3. Sjuksköterskan blir avbryten av en annan kollega  		

	
		

under överrapporteringen. 
	   

		
	

		
      		 		 		 		 		 		
4. Ambulans måste avbryta överrapporteringen på 
grund av nytt uppdrag. 

	
		

	
		

 	   
		

	
		

      		 		 		 		 		 		
5. Bullrig och stimmig miljö som försvårar 
överrapporteringen 

	
		

	
		

 	   
		

	
		

      		 		 		 		 		 		
6. Annat 

 
Vad? 

	   
		

	
		

  
 

  
	   

		
	

		
		 		 		 		 		 		 		 		 		
 
 
 
Observation nummer:____ 
Datum:___ 
Tid:___ 
 
  



 

 
 

Bilaga 4  

Information om examensarbetet 

Vi är två sjuksköterskor med flerårig erfarenhet av akutsjukvård, främst inom 
ambulansverksamhet. Vi studerar vid Hälsohögskolan i Jönköping och ska göra ett 
examensarbete för att få en kandidatexamen under våren 2018. Vårt syfte är att 
undersöka följsamheten till SBAR vid muntlig överrapportering mellan 
ambulanspersonal och mottagande sjuksköterska på akutmottagning.  
 
SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation. SBAR 
implementerades i Sverige 2010 via SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att 
öka patientsäkerheten och därmed minska vårdskador. SBAR skapar en strukturerad 
kommunikation som gör att fokus läggs på det viktigaste budskapet, presenterar 
fakta på ett snabbt och effektivt sätt och undviker onödig information.  
 
Vi kommer i vår studie att ha en empirisk ansats och en kvantitativ metod. Empirin i 
vår studie innebär att vi gör en observation av verkligheten. Vi har valt en kvantitativ 
metod och kommer presentera resultatet genom statistik. 50 st observationer av 
överrapporteringar mellan ambulanspersonal och mottagande sjuksköterska på 
akutmottagning kommer göras under 2 veckor under februari 2018. 
 
Två observatörer (Mikael och Anki) lyssnar på överrapporteringen mellan 
ambulanspersonal och sjuksköterskan på akutmottagningen med fokus på SBAR och 
störande faktorer som försvårar överrapporteringen. 
 
Personuppgifter eller annan data kopplat till patient eller personal kommer inte 
användas som material i vår studie. Observationerna kommer göras både på 
sjuksköterskans expedition samt inne på patientrummet. När observationerna sker 
inne på patientrummet kommer observatörerna att informera patienten muntligt om 
syftet med vår närvaro och invänta ett muntligt godkännande av patienten innan 
observationen börjar. Med bakgrund till observatörernas långa erfarenhet inom 
akutsjukvård kommer också hänsyn tas till varje enskilt patientfall om det är lämpligt 
att observera överrapporteringen kopplat till patientens integritet och kontaktorsak. 
Enligt vårdhandboken faller observatörer under samma sekretessbestämmelser som 
personalen. Ansökan till Forskningsetiskakommittén på högskolan kommer skickas 
in och inga observationer kommer göras innan vi har ett godkännande från dem. 
Observatörerna kommer också under hela uppsatsens arbete beakta etiska principer. 
 
Deltagandet är frivilligt och kommer endast genomföras då observatörerna fått ett 
godkännande från ambulanspersonal och mottagande sjuksköterska på 
akutmottagningen gällande tillåtelsen att observerar den muntliga överrapportering. 
Detta för att verkligen försäkra oss om att de vill medverka. Medverkande 
verksamheter kommer få ta del av studieresultatet efter avslutat examensarbete och 
vi hoppas att de kan använda detta i sitt utvecklingsarbete kring SBAR. 
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