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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom vården sker en stor genomströmning av information. Därför är tydlig 

kommunikation mellan vårdpersonal viktig eftersom patientsäkerheten annars äventyras. Ett 

exempel på en kommunikationsmodell är SBAR som står för ”situation”, ”bakgrund”, aktuell 

status” och ”rekommendationer”. Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor 

använder sig av SBAR på fem avdelningar på ett universitetssjukhus i Mellansverige och om 

det finns samband mellan antal yrkesverksamma år och inställning till SBAR, samt i vilka 

situationer som sjuksköterskor anser att SBAR är bäst tillämpbart. Metod: Deskriptiv 

stvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 103 enkäter delades ut till sjuksköterskor på 

vårdavdelningar respektive akutvårdsavdelningar. Resultat: Oavsett avdelning ansåg totalt  

56 procent av sjuksköterskorna (n=33) att SBAR var ett verktyg som var bäst tillämpbart vid 

rapport till akutteam. Trettiosex procent av sjuksköterskorna (n=26) på 

akutvårdsavdelningarna använde SBAR dagligen jämfört med vårdavdelningar där elva 

procent av sjuksköterskorna (n=8) använde SBAR dagligen. Inget samband kunde påvisas 

mellan antalet yrkesverksamma år och inställning till SBAR. Slutsats: Nittio procent (n=66) 

av de tillfrågade sjuksköterskorna i studien använde SBAR ibland och 46 procent (n=34) 

använde SBAR dagligen. De flesta ansåg att SBAR var ett verktyg som var tillämpbart vid 

rapportering till läkare eller till akutteam. Forskning stödjer att SBAR med fördel kan 

tillämpas vid icke akuta situationer. Trots det visar resultatet att sjuksköterskor inte använder 

SBAR i sådana lägen i den utsträckning som är möjlig. Kontinuerlig utbildning krävs för att 

SBAR ska inarbetas ytterligare i det dagliga arbetet. 

 

 

Nyckelord: SBAR, kommunikation, patientsäkerhet, sjuksköterskor.  



ABSTRACT 
 

Background: Within health care there is a constant flow of information regarding patients. 

To have a good communication system between hospital staff is important since patient safety 

always is at risk. One example of a communication model is SBAR, which stands for 

“situation”, “background”, “assessment” and “recommendations”. Aim To investigate to what 

extent nurses use SBAR at five wards at a university hospital in Sweden and to see if there is 

a correlation between numbers of years in the profession and attitude towards SBAR and to 

see in what situations nurses think SBAR is most useful. Method: Empirical descriptive 

cross-sectional study with a quantitative approach. 103 questionnaires were handed out to 

nurses at wards and at intensive care units at a hospital in Sweden. Results: Regardless of 

ward-type, a total of 56 percent of the nurses (n=33) thought that SBAR was most useful 

when reporting to emergency teams. Thirty-six percent of the nurses (n=26) at intensive care 

units used SBAR on a daily basis, compared to nurses at regular wards where 11 percent of 

the nurses (n=8) used SBAR daily. No correlation was found between number of years in the 

profession and attitude towards SBAR. Conclusion: Ninety percent of the participants used 

SBAR occasionally. Forty-six percent used SBAR on a daily basis. Most nurses thought that 

SBAR was most useful when reporting to emergency teams followed by reporting to doctors. 

Resarch supports the fact that SBAR is useful in non-acute situations. Despite that, the result 

showed that nurses don’t use SBAR on such occasions to the extent, which is possible. 

Continuous training is demanded for SBAR to be used more. 

 

 
Key words: SBAR, communication, patient safety, nursing 
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BAKGRUND 

 
Kommunikation  

Kommunikation kan innebära många olika saker och är främst ett begrepp som definieras som 

ett ömsesidigt utbyte. Det används för att samarbeta och tillfredsställa personliga behov hos 

människor, men kommunikation kan också vara något som går att dela och således blir 

gemensamt för två eller flera parter. Det kan även betyda förbindelser mellan platser i form av 

infrastruktur, signaler utsända genom kroppsspråk, samtal mellan människor eller 

överförandet av information. Samtal mellan människor är dock den sida av kommunikation 

som flest föreställer sig när de hör ordet kommunikation (Fossum, 2007). 

 

Inom vården sker ständigt möten mellan människor och följaktligen också ett utbyte av 

information, både muntligt och skriftligt. Det kan även vara i form av det osagda; exempelvis 

av en läkares kroppsspråk i mötet med en patient, eller missförstånd mellan läkare och 

sjuksköterskor, som kan vara grundade i olika arbetssätt eller en hierarkisk struktur. 

Kommunikationen präglas alltså av sammanhanget som den sker i. Barriärer eller “brus” kan 

dock störa kommunikationen. Det kan exempelvis röra sig om stress, distraktioner av olika 

slag, som att ständigt bli avbruten, att uppleva att man inte får något gehör, att mötas av 

bristande intresse eller förståelse, kulturella skillnader, olika kunskapsnivåer samt 

erfarenheter (Fossum, 2007). 

 

Sjuksköterskors och läkares kommunikationsmönster 

Roller och kunskapsnivåer har stor betydelse för kommunikation mellan yrkeskategorier. 

Stein-Parbury & Liaschenko (2007) genomförde en observationsstudie på en 

akutvårdsavdelning i Australien med syfte att studera kommunikationen mellan läkare och 

sjuksköterskor i situationer där patienter med akut konfusion behandlades. Författarna såg tre 

typer av kunskap som vårdpersonalen försökte kommunicera och som kunde rangordnas på 

följande sätt: faktakunskap (i första hand läkarnas språk), patientkunskap (i första hand 

sjuksköterskornas språk) och kunskap om individen. Enligt Stein-Parbury & Liaschenko 

(2007) berodde de sammanbrott i kommunikationen som de observerade på att sjuksköterskor 
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respektive läkare inte ville frångå sina “språk”. Exempelvis kan sjuksköterskans kännedom 

om patienten eller individen få ett högre kunskapsvärde vid konfusion eftersom läkaren inte 

kan få adekvat fakta från patienten. Då måste sjuksköterskan kunna eller våga förmedla 

information som läkare vanligtvis inte är intresserade av, läkaren å sin sida måste vara 

mottaglig för och efterfråga kunskap som inte är baserad på fakta. 
 

Skillnader i kommunikationsmetoder hos olika yrkeskategorier medför en ökad risk för 

missförstånd eller oklarheter. Det har visat sig att sjuksköterskor och läkare förmedlar 

information på olika sätt. Sjuksköterskor talar på ett mer detaljerat och beskrivande sätt 

medan läkare sammanfattar sin information om patienter i koder, som till exempel 

behandlingsmetoder och diagnoser (Wallin & Thor, 2008). Kraven och förväntningarna på 

informationsbytet kan vara ömsesidiga mellan sjuksköterskor och läkare, men kan skilja sig 

mycket i teorin beroende på kunskap, bakgrund och arbetssätt inom den egna professionen. 

Teorier och modeller kan då vara till hjälp för att skapa ett ömsesidigt informationsutbyte som 

är effektivt och tillfredställande för båda parter (Fossum, 2007). 

 

Kommunikation och patientsäkerhet 

“Menat är inte sagt, sagt är inte hört, hört är inte förstått, förstått är inte gjort” (Brindley & 

Reynolds, 2011). Citatet ovan illustrerar en vanlig företeelse som förekommer inom vården 

som orsakar missförstånd och därmed hotar patientsäkerheten.  

 

Sjuksköterskor har en nyckelroll i patientsäkerhetsarbetet, inte bara genom att kunna tolka 

kliniska symtom utan även genom att ta emot och förmedla information som är väsentlig för 

läkarens bedömning och patientens vård (Ascano-Martin, 2008). I en studie från USA 

upptäcktes att av de fel som uppstår inom sjukvården orsakas cirka 70 procent av dessa på 

grund av kommunikationsmisstag (McKeon, Oswaks & Cunningham, 2006, Ascano-Martin, 

2008). I en studie från Australien granskade man 30 000 vårdskador som inträffat och 11 

procent av dessa berodde på fel i kommunikationen (Socialstyrelsen, 2013).   
 

McKeon et al., (2006) lyfter fram HRO (High Reliability Organizations) som ett sätt att öka 

patientsäkerheten. HRO är en organisation, verksamhet eller ett team som verkar i en 

föränderlig miljö, som till exempel sjukvården, som anpassas för att lösa de problem som 

uppstår. En sak som utmärker HRO är välutvecklad kommunikation. Händelser där misstag 

har varit nära att begås uppmuntras att rapporteras. Olika yrkeskategoriers kunskaper 
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utnyttjas, och strategier utvecklas för att snabbt samla väsentlig information i syfte att kunna 

fatta snabba beslut. Kommunikation har också en central roll i skapandet av en gemensam 

plan, till exempel, i en kritisk situation där flera professioner är inblandade.  

För att kunna bedriva patientsäker vård krävs en god och effektiv kommunikation mellan 

olika instanser, det vill säga att information överförs på ett korrekt, enhetligt och komplett 

sätt. Genom att överföra information på ett sådant sätt ges mottagare och sändare möjligheten 

att nå en gemensam förståelse för situationen (Wallin & Thor, 2008). Då information överförs 

mellan olika personer, ökar risken för att den blir förändrad, eller att viktig information faller 

bort (Blom & Westergren, 2012). Otydlig information kan därmed utgöra ett hot mot 

patientsäkerheten (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2010).  
 

Tillfällen då informationsutbytet har stor betydelse för patientsäkerheten är vid 

överflyttningar av patienter till olika avdelningar. Vid akuta situationer ställs stora krav på 

vårdpersonal att kunna förmedla, ta emot och sålla ut vad som är väsentlig information, samt 

att göra det på ett sätt som gör att inte patientsäkerheten hotas. Vanliga missuppfattningar 

inom vården beror ofta på att informationen är felaktig eller ofullständig, att oklarheter inte 

reds ut, att informationen inte bekräftas av mottagaren eller att angelägenhetsgraden av 

informationen som ges inte betonas tillräckligt (Lindh & Sahlqvist, 2012; Leonard, Graham & 

Bonacum, 2004) 

 

Kommunikationsverktyget SBAR 

SBAR utvecklades ursprungligen av den amerikanska marinen men har på många håll i 

världen idag anpassats till användning inom sjukvården. SBAR står för: “Situation”, 

“Bakgrund”, “Aktuellt status” och “Rekommendationer” och används främst av läkare och 

sjuksköterskor. För vårdpersonal är SBAR en kommunikationsmodell som används för att få 

med information som är väsentlig gällande patienter i akuta situationer, det finns även 

utvecklade mallar för SBAR vid icke akuta situationer. Syftet med SBAR är strukturera den 

information angående en patient som ges till en mottagare och som därigenom underlättar 

kommunikationen vid överrapporteringar och i andra sammanhang där man överför 

information.  
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S-Situation 

Här är syftet att fånga mottagarens uppmärksamhet på kort tid. Man berättar vem man är, var 

man ringer ifrån, vad problemet är och vad som har hänt. Man talar också om patientens 

namn, personnummer. 

 

B-Bakgrund 

Här beskrivs bakgrunden till den aktuella situationen. Man ger en kort och relevant anamnes 

gällande patienten. Bara det som har betydelse för situationen är viktigt att ta med. 

 

A-Aktuell status 

Här beskriver man den aktuella statusen för patienten genom att berätta vad vitalparametrarna 

är och eventuella utförda åtgärder. Under denna punkt kan man också ge en antydan till vad 

man tror problemet kan vara. 

 

R-Rekommendationer 

Här talar man om vad man vad man har för åtgärdsförslag, vad man behöver hjälp med, om 

det ska ske en övertagning (Erichsen & Haddleton, 2011). 

 

Genom att ha en strukturerad mall för hur information ska överföras, minimeras risken för 

missförstånd eller bortfall av viktig information (SKL, 2010). Ett flertal studier har 

presenterat resultat där införandet av SBAR varit framgångsrikt implementerat eller 

utvärderats med positiva resultat, oftast i form av en utökad rapportering och personalens 

upplevelse av tryggare informationshantering (Donahue, Miller, Smith, Dykes & Fitzpatrick 

2011; Becket & Kipnis 2009; Velji et al., 2008; Woodhall, Vertacnik & McLaughlin, 2008; 

Andreoli et al., 2010). Evidensbaserade rapporter har även visat att misstag inom vården har 

minskat sedan införandet av SBAR (Charles & Denham, 2008). 
 

Miller, Riley & Davis (2009) identifierade fyra viktiga egenskaper hos sjuksköterskor som 

ökade pålitligheten. Dessa var situationsmedvetenhet, återkoppling, användandet av SBAR 

och att teamet kom fram till ett gemensamt mål. Ytterligare ett exempel på en studie där 

SBAR lyfts fram som en fördelaktig modell för kommunikation rapporterades av Vardaman, 

Cornell, Gondo, Townsend-Gervis & Thetford (2011) som genomförde en kvalitativ 

intervjustudie med syftet att undersöka vilken effekt SBAR hade på sjuksköterskornas arbete 

samt om SBAR hade andra effekter än att underlätta kommunikation. Fyra områden där 
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SBAR hade positiv effekt identifierades. Det utökade sjuksköterskornas förmåga att 

kategorisera information, vilket underlättade deras förmåga att fatta snabba beslut. Det 

utvecklade förtroendet mellan kollegor av olika yrkeskategorier. Vidare utvecklades 

yrkesrollen genom att sjuksköterskorna följde givna normer inom organisationen. 

Avdelningschefer upplevde att användandet underlättade introduktionen av nya 

sjuksköterskor. 

   

Beckett & Kipnis (2009) genomförde en interventionsstudie med både kvalitativ och 

kvantitativ utvärdering på ett medelstort sjukhus i USA. Deltagande sjuksköterskor som först 

fick utbildning i SBAR fick sedan implementera metoden i avdelningsarbetet. Innan 

interventionen genomfördes en enkätundersökning med frågor om teamarbete, arbetsklimat, 

kommunikation och patientsäkerhet. Efter interventionen gjordes en ny enkätundersökning 

varvid de båda undersökningarnas resultat jämfördes. Studiedeltagarna upplevde att 

teamarbetet, överrapporteringen av patienter mellan sjuksköterskor och mellan sjuksköterskor 

och läkare underlättades, samt att säkerhetsklimatet runt patienterna förbättrades. 

 

Ett framgångsrikt exempel på hur SBAR implementerats rapporterade av Blom & Westergren 

(2012). De utvärderade införandet av SBAR på två kirurgavdelningar och en 

ortopedavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Undersökningsgruppen bestod av läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Interventionen utvärderades genom att enkäter delades ut 

före och efter införandet av SBAR. Resultatet visade att SBAR uppfattades av vårdpersonal 

som en bra struktur vid rapportering av patienter och ansågs även kunna bidra till ett minskat 

antal missförstånd och därmed öka patientsäkerheten. 

 

SBAR på ett universitetssjukhus i Mellansverige 

Idag ingår utbildning i SBAR i TUB-utbildningen som finns på ett sjukhus i Mellansverige. 

TUB står för “Tidig Upptäckt och Behandling” och utvecklades av Erichsen & 

Haddleton (2009) på Kliniskt Träningscentrum med stöd av landstinget. Första utbildningen 

ägde rum 2011 och idag finns även beslut från sjukhusledningen att TUB ska fortsätta 

implementeras inom samtliga enheter och varje år genomförs en repetitionsövning.  TUB är 

en utbildning i hur man kan göra tidiga upptäckter vad det gäller att känna igen och tolka 

svikt i vitala funktioner hos patienter, reagera utifrån patientens tillstånd, arbeta effektivt i 

team samt kunna förmedla information på ett tydligt och säkert sätt (Erichsen & Haddleton, 
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2011). Via utsedda TUB- instruktörer på samtliga avdelningar är det tänkt att all personal ska 

delta i utbildningen och därmed också komma i kontakt med SBAR.  

 

Problemformulering    

Det är viktigt att studera användandet av SBAR då tydlig och relevant kommunikation är en 

förutsättning för patientsäkerheten. Det saknas idag information om i vilken utsträckning 

SBAR används på ett universitetssjukhus i Mellansverige. Föreliggande studie avser att bidra 

med kunskap om hur ofta och i vilka situationer SBAR används genom att kartlägga 

sjuksköterskors användande av metoden utifrån yrkesverksamma år och inställning till SBAR. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor använder sig av 

SBAR på fem avdelningar på ett universitetssjukhus i Mellansverige och om det finns 

samband mellan antal yrkesverksamma år och inställning till SBAR, samt i vilka situationer 

som sjuksköterskor anser att SBAR är bäst tillämpbart.  

 

 

Frågeställningar 

1.   Hur ofta använder sjuksköterskor SBAR? 

2.   I vilka situationer anser sjuksköterskor att SBAR är bäst tillämpbart? 

3.   Finns det ett samband mellan sjuksköterskors yrkesverksamma år och deras 

inställning till SBAR? 

4. Skiljer sig sjuksköterskors användande av SBAR åt beroende på om de arbetar på 

en vårdavdelning eller akutvårdsavdelning. 

 

 

METOD 

Design 

Deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Studien genomfördes i form av en 

enkätstudie. 
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Urval 

För studien gjordes ett bekvämlighetsurval bestående av sjuksköterskor från fem olika 

verksamhetsområden på ett universitetssjukhus i Mellansverige. Tre vårdavdelningar och två 

akutvårdsavdelningar deltog i studien. Vårdavdelningarna var två avdelningar från kirurgisk 

verksamhet, en avdelning från en geriatrisk verksamhet samt två avdelningar inom 

akutsjukvård. Akutvårdsavdelningarna var inriktade mot medicin respektive kirurgi. 

Ursprungligen planerades att dela ut 150 enkäter men det antalet visade sig vara för stort för 

de fem avdelningar som undersöktes. Sammanlagt 103 enkäter delades ut till 

sjuksköterskorna. Den totala svarsfrekvensen var 70 procent (n=73). Det externa bortfallet för 

studien var 30 procent (n=30). Totalt medverkade 40 sjuksköterskor från 

akutvårdsavdelningarna och 33 sjuksköterskor från vårdavdelningarna. Femtiosex procent 

(n=41) hade arbetat mellan 0-5 år, 25 procent (n=18) hade arbetat mellan 6-10 år samt 19 

procent (n=14) hade arbetat i 11 år eller mer.  

 

Inklusionskriterier för studien var sjuksköterskor som arbetade på de undersökta 

avdelningarna. Exklusionskriterier var alla sjuksköterskor som inte utförde patientnära arbete. 

 

Datainsamlingsmetod 

För datainsamling utformades en enkät av författarna. Metoden ansågs lämpligast för att 

kunna svara på syftet och frågeställningarna. På den första sidan som medföljde enkäten fanns 

ett informationsbrev (bilaga 2) till deltagarna där information angående frivillighet till 

deltagande och studiens syfte presenterades. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor som rörde 

vilken typ av avdelning som sjuksköterskorna arbetade på och deras antal yrkesverksamma år, 

samt om de hade fått information och utbildning i SBAR. Sedan följde påståenden som 

handlade om sjuksköterskornas uppfattning av hur den befintliga rapporteringen fungerade. 

Enkäten innehöll 10 påståenden som besvarades enligt en femgradig Likertskala (Ejlertsson, 

2005), (bilaga 1). Skalans svarsalternativ gick från instämmer inte alls (0) till instämmer helt 

(4) och ett kommentarsfält fanns även till varje fråga. Vidare efterfrågades påståenden om 

användningsfrekvensen av SBAR samt vilka situationer sjuksköterskor ansåg bäst tillämpbara 

för SBAR. I slutet av enkäten fanns en fråga som gav utrymme för egna kommentarer 

angående SBAR. 
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Tillvägagångssätt 

Avdelningschefer på tre vårdavdelningar och två akutvårdsavdelningar kontaktades via e-

post. I brevet ingick en kort presentation av författarna samt information om studien. Även 

studiens syfte presenterades och avdelningscheferna tillfrågades om de ville delta. 

Avdelningscheferna tackade ja till deltagande och sedan kontaktades vederbörande 

verksamhetschefer via e-post om samtycke till att genomföra studien på respektive avdelning. 

Verksamhetscheferna gav sitt godkännande till studiens genomförande via en signerad 

tillståndblankett. Efter godkännandet kontaktades återigen avdelningscheferna via e-post för 

att få till stånd ett möte där ytterligare information angående studien och dess syfte gavs. Efter 

mötet överlämnades enkäterna till avdelningscheferna som delade ut enkäterna i postfacken 

till de sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Via informationsbrevet i enkäten 

informerades sjuksköterskor på avdelningarna om studiens syfte och fick därefter ta ställning 

till om de ville delta eller inte. Sjuksköterskorna uppmanades sedan via informationsbrevet att 

lägga den ifyllda enkäten i en låda märkt “SBAR-studentstudie” som fanns tillgänglig på 

avdelningens sjuksköterskexpedition. Ett påminnelsebrev skickades till avdelningscheferna en 

och en halv vecka senare, för vidarebefordran till sina anställda (bilaga 3). Insamlingen av 

data beräknades pågå i fyra veckor. 

          

Bearbetning och analys 

Då insamlingen av data var genomförd numrerades varje enskild enkät och svaren för varje 

enskild enkät kodades i en excelmatris. Svarsalternativen ”instämmer inte alls” till 

”instämmer helt” rangordnades mellan noll till fyra, där fyra representerade ”instämmer helt”. 

Svarsalternativen ”dagligen”, ”flera gånger i veckan”, ”sällan” och ”aldrig” rangordnades 

mellan noll till tre, där noll representerade dagligen. Detta underlättade kodningen i matrisen, 

som sedan matades in i Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS), version 21. 
 

Frågeställning ett och två där användningsfrekvens respektive bästa tillämpningsområde 

undersöktes, besvarades med deskriptiv statistik. För att undersöka om det fanns något 

samband mellan antalet yrkesverksamma år och inställning till SBAR användes Spearman’s 

rangkorrelation. För att undersöka om sjuksköterskors användande av SBAR skiljde sig åt 

beroende om de arbetade på en akutvårdsavdelning eller vårdavdelning gjordes en explore 

analys. Variablerna som analyserades var typ av avdelning samt fråga åtta till tolv. Explore 

analysen användes även för att ta fram typvärde, median, minimum och maximum för de två 

olika typer av avdelningar. 
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Etiska överväganden 

Verksamhetschefer för de olika avdelningarna kontaktades för tillstånd att genomföra studien 

och tillståndsblanketter fylldes i av dem. Någon etisk prövning behövde inte göras enligt 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460), då arbetet utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå. All data i studien behandlades 

konfidentiellt och inga personuppgifter förekom. Det är därför inte möjligt att spåra vem som 

har svarat på enkäterna. All data presenterades på gruppnivå. Studiens fördelar överväger 

eventuella nackdelar. Det enda studien tagit i anspråk av deltagaren, är den tid det tar att fylla 

i enkäten. En eventuell fördel för deltagaren är att denne fått ett tillfälle att reflektera över 

användningen av SBAR. Allt deltagande har varit frivilligt och baserat på informerat 

samtycke (bilaga 2). 

 

 

RESULTAT 

 
Först redovisas frågeställning ett, där frågeställning fyra även delvis besvaras, följt av 

frågeställning två och fyra, och sedan redovisas frågeställning tre.  
 

SBAR-användning bland sjuksköterskor  

Nittiofem procent av sjuksköterskorna (n=69) angav att de hade fått information om SBAR 

och fem procent (n=4) angav att de inte hade fått det. Sjuttionio procent av sjuksköterskorna 

(n=58) hade också fått utbildning i SBAR och 21 procent uppgav (n=15) att de inte fått det.  

Nittio procent av totalt 73 sjuksköterskor (n=66) svarade att de använde SBAR ibland. Det 

interna bortfallet för studien var åtta procent (n=6) och representeras av de som svarade att de 

använde SBAR men som inte hade angivit användningsområden. 

 

Sammanlagt 36 procent sjuksköterskor (n=26) på akutvårdsavdelningarna svarade att de 

använde SBAR dagligen respektive elva procent av sjuksköterskorna (n=8) på 

vårdavdelningarna. Arton procent av sjuksköterskorna (n=13) från vårdavdelningarna och 15 

procent av sjuksköterskorna (n=11) från akutvårdsavdelningarna svarade att de använde 

SBAR flera gånger i veckan (figur 1).  
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Figur 1. Användningsfrekvens av SBAR på vårdavdelning respektive akutvårdsavdelning. 

(n= 73) 
 

Användningsområden för SBAR enligt sjuksköterskorna 

 

I enkäten illustrerade påstående nio till tolv i vilka situationer SBAR var mest tillämpbart. 

Svarsalternativen rangordnades enligt en femgradig Likertskala där de tre alternativen var 

“instämmer inte alls”, “stämmer ganska bra”, samt “instämmer helt”. Oavsett vilken typ av 

avdelning man arbetade på, ansåg en majoritet av deltagarna att det bästa tillämpningsområdet 

för SBAR var vid rapport till akutteam då 56 procent av sjuksköterskorna (n=33) angav att de 

instämde helt. Angående rapport till läkare, var fördelningen jämn då 42 procent av 

sjuksköterskorna (n=25) angav att de instämde helt och 40 procent av sjuksköterskorna 

(n=24) instämde nästan helt, vilket representeras av svarsalternativ fyra på enkäten. En 

sjuksköterska uttryckte det på följande sätt: ”Använder det oftast när jag ringer jourläkare 

som inte känner patienten”. En annan sjuksköterska kommenterade: ” Fungerar bäst vid 

överrapportering i alla lägen” (figur 2). 
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Figur 2. Användningsområden för SBAR (n= 73) 

 

Skillnader och likheter i sjuksköterskors användande av SBAR mellan avdelningarna  

 

För att ta reda på om användandet skiljde sig mellan avdelningar analyserades svaren från 

påståendena om användningsfrekvens och användningsområden. Nedan framgår det av tabell 

2 att typvärdet för påstående åtta (användningsfrekvens), var noll för akutvårdsavdelningarna, 

vilket representerar svarsalternativet dagligen, respektive ett för vårdavdelning (tabell 1), som 

representerar svarsalternativet flera gånger i veckan. En sjuksköterska från en 

akutvårdsavdelning uttryckte följande: ”Använder SBAR dagligen i samtliga rapporter, till 

kollegor, läkare, och andra avdelningar. Är kanske en vanesak, nu när man använt det ofta 

tycker jag att det är ett jättebra system”. 

 

Sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar ansåg att SBAR kan tillämpas vid rapportering 

mellan arbetspass i högre utsträckning än sina kollegor på vårdavdelningar. Flera 

sjuksköterskor kommenterade att de använde sig av ”tyst rapportering”. En sjuksköterska 

kommenterade följande: ”Tyst rapportering sker här med muntlig ifyllnad av information”. 

En annan uppfattning bland sjuksköterskor på vårdavdelningar var att rapportering mellan 

arbetspass berodde på hur väl mottagaren kände patienten. Sjuksköterskor från båda typer av 

avdelningar instämde i hög grad på att SBAR är tillämpbart vid rapportering till läkare. 

Typvärdet för sjuksköterskor från akutvårdsavdelningarna var dock något högre (4). 

Medianen var dock lika för båda (3). När det kom till rapportering till akutteam instämde de 
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flesta sjuksköterskor helt från båda typer av avdelning att SBAR hade hög tillämpbarhet. 

Även vid rapportering till annan vårdinstans instämde de flesta sjuksköterskorna från båda 

typer av avdelningar i att det var mycket tillämpbart inom det området, då både typvärde och 

median var lika. 

 

Tabell 1. Sjuksköterskors användning av SBAR på vårdavdelning 

 Typvärde Median Min Max 

Användningsfrekvens* 1 1 0 3 

Mellan arbetspass 3 2 0 4 

Till läkare 3 3 1 4 

Till akutteam 4 4 1 4 

Till annan vårdinstans 4 3 0 4 

* Noll representerade daglig användning. Ju högre värde desto mindre användning av SBAR. Motsatt 

förhållande gäller i övriga svar där noll representerar ”instämmer inte alls. 

 

 

Tabell 2. Sjuksköterskors användning av SBAR på akutvårdsavdelning 

 Typvärde Median Min Max 

Användningsfrekvens* 0 0 0 3 

Mellan arbetspass 4 3 0 4 

Till läkare 4 3 1 4 

Till akutteam 4 4 1 4 

Till annan vårdinstans 4 3 0 4 

* Noll representerade daglig användning. Ju högre värde desto mindre användning av SBAR. Motsatt 

förhållande gäller i övriga svar där noll representerar ”instämmer inte alls”. 

 

Sambandet mellan yrkesverksamma år och inställning till SBARs olika 

anvädningsområden 
 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan yrkesverksamma år och inställning till 

SBAR användes Spearman’s rangkorrelations test. De olika användningsområdena jämfördes 

med antal yrkesverksamma år och det konstaterades att det inte finns något signifikant 

samband mellan dessa (r=,094 - -,057, p>0,05). 
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Tabell 3. Samband mellan yrkesverksamma år och inställning till SBAR 
 

Korrelation (r) Signifikans (p) 

Mellan arbetspass ,143 ,30 

Till läkare -,017 ,90 

Till akutteam -,060 ,65 

Till annan vårdinstans -,057 ,67 

r= 0,143-0,57 (p<0,05) 

 

Däremot visar spridningsdiagrammet (figur 3) möjligen ett visuellt samband som tyder på att 

de sjuksköterskor som har färre yrkesverksamma år använder SBAR i större utsträckning än 

sjuksköterskor som arbetat längre. Den sjuksköterska som hade flest antal år i yrket (40 år) 

uppgav att hen aldrig använde SBAR. Sjuksköterskor som arbetat mellan noll till fem år inom 

yrket använde SBAR mer frekvent än de som arbetat längre. 
 

Figur 3. Yrkesverksamma år och användning av SBAR (n=73). 

 

Studiedeltagarna uppmanades i påstående 13 att ange andra tillfällen då de rapporterade enligt 

SBAR. Totalt sex kommentarer lämnades och nedan redovisas de som var meningsbärande 

och gick att tyda. Två deltagare nämnde att de istället använde sig av så kallad tyst 

rapportering, vilket innebar att sjuksköterskan läste på om patienten i journalen, och fick 

sedan oftast en kort muntlig ifyllnad av informationen. En deltagare uppgav att rapportering 
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mellan arbetspass skedde utifrån hur väl mottagaren kände patienten i fråga och ytterligare en 

deltagare nämnde rapport från postoperativ enhet till avdelning som ett alternativ. 

 

 
DISKUSSION 
 

Nittiofem procent av sjuksköterskorna (n=69) av de 73 som svarade på enkäten hade fått 

information om SBAR och 79 procent av sjuksköterskorna (n=58) hade även fått utbildning i 

SBAR, vilket visade att sjuksköterskorna hade goda förutsättningar att svara på påståendena 

om SBAR. Totalt 90 procent av sjuksköterskorna (n=66) uppgav att de också använde SBAR 

vid olika tillfällen. Tjugosex sjuksköterskor av totalt 40 på akutvårdsavdelningarna och åtta 

sjuksköterskor av 33 på vårdavdelningarna använde sig av SBAR dagligen. Oavsett vilken 

avdelning man arbetade på ansåg sjuksköterskorna att det bäst tillämpbara 

användningsområdet, för SBAR var vid rapport till akutteam, följt av rapport till läkare. 
 

En analys gjordes där antalet yrkesverksamma år jämfördes med användning av SBAR och 

där kunde inget samband konstateras. Däremot kunde ett visuellt samband ses som tyder på 

att sjuksköterskor med färre år i yrket använder SBAR mer. Sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningarna ansåg att SBAR kan tillämpas vid rapportering mellan arbetspass i 

högre utsträckning än sina kollegor på vårdavdelningarna, då typvärdet för 

akutvårdsavdelning var 4 respektive 3 på vårdavdelning. Båda typer av avdelningar instämde 

i hög grad i att rapport till akutteam var det bästa tillämpningsområdet då median och 

typvärde var samma för båda avdelningstyper (4). Dessutom ansåg sjuksköterskor från båda 

avdelningstyperna att rapport till annan vårdinstans hade hög tillämpbarhet då typvärde och 

median återigen var lika för båda avdelningstyper (typvärde 4, median 3). Sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar ansåg att SBAR var mer tillämpbart vid rapport till läkare än sina 

kollegor på vårdavdelningar. 

 

Resultatdiskussion 

Tjugosex sjuksköterskor (n=40 sjuksköterskor på akutvårdsavdelningarna) och åtta 

sjuksköterskor (n=33 sjuksköterskor på vårdavdelningarna) använde sig av SBAR dagligen, 

vilket kan bero på att man på en akutvårdsavdelning hanterar en högre genomströmning av 

patienter, vars tillstånd snabbt kan förändras. Samtidigt hanterar de också ett snabbare flöde 

av information vilket medför att de snabbt behöver förmedla rätt information till rätt instans 
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och därför har stor nytta av sådana kommunikationsmodeller som SBAR, vilket stöds av 

tidigare forskning (De Meester, Verspuy, Monsieurs & Van Boegart, 2012; Vardaman et al., 

2011; Ascano-Martin, 2008). Den relativt låga användningsfrekvensen av SBAR på 

vårdavdelningar kan eventuellt kopplas till en föreställning om att SBARs främsta 

användningsområde är vid akuta situationer. ”Har endast använt det i mer akuta fall, ska 

även prova vid överrapportering” kommenterar en sjuksköterska från en vårdavdelning. 

Däremot kommenterar en sjuksköterska från en akutvårdsavdelning följande: Använder SBAR 

dagligen i samtliga rapporter, till kollegor, läkare, och andra avdelningar. Är kanske en 

vanesak, nu när man använt det ofta tycker jag att det är ett jättebra system”. En trolig 

anledning till att sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar använder SBAR i icke akuta 

situationer kan möjligen vara att modellen är mer inarbetad där.  

Förmodligen utnyttjas inte modeller av SBAR som är anpassade för icke akuta situationer i 

den utsträckning som är möjlig av sjuksköterskor på vårdavdelningar. En aspekt till varför 

användandet kan skilja sig en del kan vara det faktum att det finns en skillnad, om än liten, i 

mottagen information om och utbildning i SBAR. Sjuksköterskor på vårdavdelningar uppgav 

att de i mindre utsträckning fått information om SBAR i jämförelse med sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar, där 100 procent (n=40) hade fått information om SBAR. Motsvarande 

siffra för vårdavdelning var 87 procent (n=29). Nittio procent (n=36) av sjuksköterskorna på 

akutvårdsavdelningar uppgav även att de fått utbildning i SBAR, motsvarande 88 procent (n= 

28) för vårdavdelningarna.  

 

Oavsett avdelning ansåg sjuksköterskor från båda avdelningar att rapport till akutteam var det 

bäst tillämpbara användningsområdet för SBAR. Det ursprungliga syftet med SBAR var att 

det skulle tillämpas vid akuta situationer (Blom & Westergren, 2012). SBAR har också visat 

sig väl fungerande i akuta situationer då det till exempel eliminerar risken för missförstånd, 

vilket beskrivs i studien av Woodhall et al., (2008). Detta kan vara en förklaring till varför 

sjuksköterskorna uppgett rapport till akutteam som det bästa tillämpningsområdet. En 

förklaring till varför SBAR inte anses vara lika användbart vid överrapportering mellan 

arbetspass kan vara att informationen oftast inte behöver överföras lika snabbt som vid en 

akut situation. En uppfattning var att rapporteringen och följaktligen användandet av SBAR 

berodde på omständigheterna, till exempel om situationen var akut eller inte. Om patienten 

var okänd eller inte för den som tog emot rapporten verkade också ha betydelse. Detta 

illustrerades av följande kommentar: ”Mellan arbetspassen sker rapportering utifrån hur väl 
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personal känner patienten och om något nytt inträffat sedan sist”.  Flera sjuksköterskor 

påpekade i kommentarsfälten att de läste på om patienterna från journalen, så kallad “tyst 

rapport”, innan den muntliga överlämningen. Vidare är överrapportering vid passkifte oftast 

ett fysiskt möte mellan två parter vilket underlättar överföring av information då signaler från 

kroppspråk bidrar till kommunikationen, jämfört med telefonsamtal vilket Welsh, Flanagan & 

Ebright (2010) och De Meester et al., (2013) beskriver som en barriär mot effektiv 

kommunikation. 
 

Rapportering till läkare var det tillämpningsområde sjuksköterskor uppgav som det näst bästa. 

Detta beror troligtvis på att undervisningsexempel på SBAR ofta handlar om ett samtal från 

sjuksköterska som observerat en förändring i en patients tillstånd, till en läkare som behöver 

fakta att ta ställning till (Erichsson & Haddleton 2011). Detta är en relativt vanlig situation där 

viktig information ska sammanfattas och överföras mellan två parter som inte sällan är 

stressade. Att ha ett gemensamt kommunikationssätt med läkare minimerar risken för 

missförstånd då läkare tenderar att sammanfatta sin information om patienter i koder och 

diagnoser till skillnad från sjuksköterskor som har ett mer beskrivande språk (Wallin & Thor, 

2009). Det kan därför vara en anledning till varför sjuksköterskor svarade att de använde 

SBAR vid rapport till läkare, för att kommunikationen då blir mer tydlig.  

 

Inget signifikant samband mellan antal yrkesverksamma år och inställning till SBAR kunde 

konstateras. En förklaring till det kan vara att en majoritet av sjuksköterskorna hade mellan 

noll till fem år inom yrket. Spridningsdiagrammet visar däremot att sjuksköterskor med färre 

år i yrket möjligtvis tenderar att använda sig av SBAR i större utsträckning än de som arbetat 

längre. En trolig förklaring till detta kan vara att nyare sjuksköterskor är osäkrare på den 

information de vill förmedla, om det nu är till jourläkare, annan vårdinstans och så vidare, 

jämfört med sina äldre kollegor som har mer erfarenhet, en säkrare klinisk blick och förmåga 

att snabbt identifiera förändringar i patienters tillstånd samt identifiera problem eller behov. 

SBAR är därför ett bra verktyg för nya sjuksköterskor vilket stöds i studier av Henneman et 

al., (2008) och Vardaman et al., (2011). Äldre sjuksköterskor kan även ha haft inarbetade 

rutiner, som de känt sig trygga med för överrapportering innan SBAR introducerades och 

därför inte känt behov av att använda sig av det (Vardaman et al., 2011).  
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Metoddiskussion 

Undersökningsmetod för studien var enkäter och det ansågs vara det bästa sättet för att 

besvara syftet och frågeställningarna som fanns samt att det också gör det lättare att hålla 

materialet konfidentiellt då författarna inte träffade studiedeltagarna (Polit & Beck 2012). 

Andra fördelar med undersökningsmetoden var att den var lätt att genomföra, och att endast 

några minuter av deltagarnas arbetsdag togs i anspråk. Frågorna var ställda som ett antal 

påståenden och den femgradiga Likertskalan var lätt att använda. Till varje påstående fanns 

även möjlighet att skriva egna kommentarer. Svarsfrekvensen var relativt hög, 70 procent, 

vilket kan bero på att enkäten var enkelt utformad med få frågor. En påminnelse skickades ut 

vid ett tillfälle. Svarsfrekvensen hade möjligen blivit högre vid ytterligare en påminnelse. En 

svaghet i själva urvalet var att fler sjuksköterskor från de två akutvårdsavdelningarna deltog i 

studien (n=40) än från de tre vårdavdelningarna (n=33).  

 

Ytterligare en svaghet med studien var att frågeställning ett och fyra liknade varandra: “Hur 

ofta använder sjuksköterskor SBAR?” respektive “Skiljer sig sjuksköterskors användande av 

SBAR åt beroende på om de arbetar på en vårdavdelning eller akutvårdsavdelning?”. De två 

frågeställningarna besvarade ungefär samma sak och svaren kom därför att likna varandra.   

Frågeställning två och fyra besvarades båda genom påståenden och det som efterfrågades i 

enkäten var tillämpbarhet och inte användandet av SBAR specifikt. Skillnaden mellan de två 

analysernas resultat blir dock sjuksköterskornas avdelningsspecifika uppfattning om 

tillämpbarhet och när de använder SBAR. Vidare fanns det en risk att påstående nio till 12 

missuppfattades då själva påståendet “SBAR tillämpas bäst vid” inte upprepades för varje 

tänkbar situation (bilaga 1). En orsak som kan ha lett till det interna bortfallet var att enkäten 

hade en baksida med frågor som ett fåtal inte uppmärksammande. Det ledde till att dessa 

frågor inte besvarades. En hänvisning till nästa sida i form av en figur eller text hade kunnat 

minska bortfallet. Ingen pilotstudie genomfördes för studien vilket var ytterligare en svaghet. 

En pilotstudie hade kunnat bidra till att öka mätinstrumentets reliabilitet. 

 

Enkäten delades ut till hela den population som avsågs att studera, och som också var de som 

var bäst lämpade att svara på frågorna om SBAR. Urvalet var för litet för att resultatet skulle 

kunna generaliseras över hela sjukhuset. Studien skulle dock vara lätt att replikera för att 

undersöka fler avdelningar. I föreliggande studie hade man även kunnat inkludera läkare, då 

de också rapporterar över patienter, samt tar emot rapporter enligt SBAR i olika situationer. 
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Om läkare hade inkluderats i studien hade användandet och inställning till SBAR kunnat 

jämföras mellan läkare och sjuksköterskor. Att undersöka läkares inställning till SBAR 

rymdes inte inom ramen för detta arbete. 

 

Kliniska implikationer 

En förhoppning är att denna studie ska uppmärksamma potentiella förbättringsområden. 

Dessa skulle kunna vara alternativa användningsområden för SBAR. En klar majoritet av 

sjuksköterskorna ansåg att SBAR lämpar sig bäst vid kontakt med läkare eller akutteam. Det 

finns många andra områden där SBAR med fördel skulle kunna användas för att minimera 

risken för bortfall av relevant information med betydelse för patientsäkerheten, exempelvis 

vid överrapportering mellan arbetspass eller till annan vårdinstans. För det ändamålet finns 

även en SBAR-modell anpassad för icke akuta situationer. Ett hinder för användandet av 

SBAR är att avdelningar kan ha olika rapporteringssystem. Eftersom det finns evidens för att 

SBAR fungerar samt beslut från sjukhusledningen att SBAR ska användas, vore det önskvärt 

att det fick ett större genomslag över sjukhuset.  

 

Slutsats 

Nittio procent (n=66) av de tillfrågade sjuksköterskorna i studien använde SBAR ibland och 

46 procent (n=34) använde SBAR dagligen. De flesta ansåg att SBAR var ett verktyg som var 

tillämpbart vid rapportering till läkare eller till akutteam. Forskning stödjer att SBAR med 

fördel kan tillämpas vid icke akuta situationer. Trots det visar resultatet att sjuksköterskor inte 

använder SBAR i sådana lägen i den utsträckning som är möjlig. Kontinuerlig utbildning 

krävs för att SBAR ska inarbetas ytterligare i det dagliga arbetet. 
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Användning av SBAR Bilaga&1.

1. Jag arbetar som SSK på: Vårdavdelning Akutvårdsavdelning

2. Jag har arbetat som SSK…….år.

Nedan följer tre påståenden notera med ett kryss det som passar bäst.

Instämmer Stämmer Instämmer 
inte alls. ganska bra. helt.

3. Jag anser att avdelningens rutiner för
rapportering är väl fungerande.

Ev. kommentar……………………………………………………………………………….

4. Jag känner mig säker/trygg på vad som ska
rapporteras till läkare , SSK, USK angående
patientens tillstånd.

Ev. kommentar……………………………………………………………………………….

5. När jag får en muntlig rapport om en patients
tillstånd brukar jag också få en rekommendation
om vad som ska göras.

Ev. kommentar……………………………………………………………………………….

Nej Ja

6. Jag har fått information om SBAR.

Ev. kommentar……………………………………………………………………………….

7. Jag har fått utbildning om SBAR.

Ev. kommentar……………………………………………………………………………….

Dagligen. Flera gånger   Sällan.    Aldrig.
   i veckan.

8. Jag använder SBAR:

Ev. kommentar……………………………………………………………………………….

Du som ej använder SBAR hoppar över nedanstående frågor.



	  

  
 

	  

 

Användning av SBAR Bilaga&1.

Instämmer Stämmer Instämmer
  inte alls. ganska bra    helt.

9. Strukturen för SBAR tillämpas bäst vid
rapportering mellan arbetspass.

10.  Rapportering till läkare.

11.  Rapport till akutteam.

12.  Överrapportering av patient till 
 annan vårdinstans.

13.  Annan rapportering, ange gärna här………………………………………………………….

Ev. kommentar……………………………………………………………………………….

Övriga kommentarer:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

   Aldrig.



	  

Bilaga 2. 

 
Informationsbrev 

Härmed tillfrågas du om deltagande i en studie rörande SBAR. 

Syfte 

Syftet med studien är att mäta i vilken utsträckning SBAR används av sjuksköterskor på olika 

vårdavdelningar.  Dina svar kommer att ingå i en beskrivande statistik över hur ofta SBAR används 

och vilka eventuella faktorer som påverkar användningen. 

 Vilka är vi? 

Vi är två sjuksköterskestudenter i termin 6 som i vårt examensarbete undersöker användningen av 

SBAR på vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset. 

 

Vad händer med dina svar? 

Ditt deltagande är frivilligt. Studien är utformad som en enkätstudie med påståenden och 

svarsalternativ. Inga personuppgifter eller känslig information efterfrågas i enkäten. Dina svar kommer 

att bearbetas på gruppnivå och kommer därmed inte kunna härledas till den enskilda deltagaren.  

 

Vad krävs av Dig? 

Enkäten består av 10 frågor och tar högst 5 min av din tid i anspråk. Inledningsvis berör frågorna din 

yrkesmässiga bakgrund, och sedan Din eventuella användning av SBAR. 

 

Tack för Din medverkan! 

Ifylld enkät lämnas i lådan på expeditionen, märkt SBAR-studentstudie. 

 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor 

Johan Rodskjer: rodskjer@hotmail.com 

Hannah Nieznanowski: hannah.nieznanowski.9152@student.uu.se 

 

Handledare Anita Staaf: anita.staaf@pubcare.uu.se 

 



	  

Bilaga 3. 

 

	  
	  

	  

Påminnelse SBAR-studien! 
 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter i termin 6 som har delat ut enkäter 

angående användning av SBAR. Vi är tacksamma om Ni fyller i den 

åt oss och lämnar den i lådan som står på expeditionen, märkt 

”SBAR-studentstudie”. 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

Johan & Hannah 

 
 

 

 

 

 


