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ABSTRAKT 

Kommunikation är ett komplext samspel mellan olika parter och inom vården finns flertalet 

situationer där patientens säkerhet är avhängig av hur väl denna kommunikation mellan 

vårdens olika aktörer faller ut. Misstag i vården kostar både pengar och lidande för den 

drabbade patienten. SBAR är ett verktyg framtaget för att skapa struktur och säkerställa att 

rätt information förmedlas vid överrapporteringar av patienter mellan vårdpersonal. Denna 

studie syftar till att studera anestesisjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med och 

implementera SBAR som kommunikationsverktyg vid överrapportering mellan anestesi- och 

postoperativ personal. En kvalitativ intervjustudie har gjorts på sex stycken yrkesverksamma 

anestesisjuksköterskor på ett sjukhus i mellersta Sverige. Resultatet visar att samtliga 

deltagare tyckte att strukturen i överrapporteringarna var av största vikt och att man redan 

tidigare haft ett strukturerat sätt att rapportera. Man ansåg även att implementeringen av detta 

verktyg hade kunnat göras bättre och deltagarna tyckte även att incitamentet för införandet var 

dåligt presenterat. Samtliga deltagare ansåg att uppföljningen och intresset från 

arbetsledningen angående följsamheten var mycket dåligt. Dock så ansågs SBAR vara av 

betydelse för vissa av deltagarna då stora brister i strukturen vid rapportering ibland upplevs. 

Att följa SBAR gjorde att rapporterna upplevdes mera strukturerade och att mindre 

information gick förlorad då det även var lättare att följa med i rapporten. Vår huvudsakliga 

slutsats är att SBAR kan förbättra strukturen vid rapportering och minska risken för att missa 

viktig information. Men det beror på hur organisationen hanterar implementering och 

uppföljning. 

Nyckelord: Anestesisjuksköterskor, Implementering, Rapportera, SBAR, Struktur 

In health care, there are a number of situations where patient safety is directly dependent on 

the quality of communication shared between health care staff. Mistakes resulting from poor 

communication can be costly both in financial consequences terms as well as for patients 

personal suffering. SBAR is a tool designed for health care staff which aims to ensure that 

important information in patient reports is conveyed in a structured way. The aim of this study 

is to explore anesthesia nurses experiences of implementing and using the communication tool 

SBAR. Semi-structured qualitative interviews with six anesthesia nurses at a mid-Sweden 

hospital were conducted and analyzed with a content analysis. The findings show great 

consensus among the participants on several points. The participants described that a 

structured report is important in the patient handover process, but the participants thought 

their verbal report to have been structured even before SBAR was implemented. A general 

opinion was that the implementation process had not been well managed, and that the 

incentive for staff to implement SBAR was not explained in a sufficient manner. However, 

the participants also experienced better organization in the reports and thus a perceived 

decrease in loss of information as a result of SBAR improving report structure. Our main 

conclusion is that SBAR is perceived as having the potential to improve report structure and 

decrease the risk of important information being lost in the patient handover process. This 

potential is however contingent upon how well hospital management handles the processes of 

implementation and evaluation the instrument. 

 

Keywords: Anesthesia nurses, Implementation, Patient handover, SBAR, Structure 
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INLEDNING 

Att överrapportering mellan olika personalkategorier inom sjukvården är viktig för patientens 

säkerhet är något som blir alltmer uppmärksammat. Idag vid all personalneddragning och 

inramning av specialiteter så är det ännu mer viktigt att ha en mall vid överrapportering så att 

ingenting av vikt för patientens vård blir bortglömt. Det har i undersökningar visat sig att de 

flesta fel som begås inom sjukvården beror på kommunikationsproblem och man har mycket 

att vinna genom att skaffa ett strukturerat rapporteringssystemen som kan bidra till att färre fel 

begås inom sjukvården då detta är av högsta vikt för patientens säkerhet. Hur upplever de 

sjuksköterskor som arbetar med en kommunikationsmall att rapporteringen fungerar? Kan 

sjukvårdspersonal nationellt ha samma kommunikationssystem. Patienter slussas idag mellan 

olika vårdinrättningar och sjukhus och på vägen är det lätt att information kommer bort. 

Ibland kan denna information vara av största vikt för patientens säkerhet då patienten inte 

alltid kan förmedla sig av olika orsaker, och tillstånd kan uppstå av akut art. Vi kommer i vår 

kommande arbetssituation som anestesisjuksköterskor att vårda ofta svårt sjuka patienter med 

små marginaler och med komplexa behandlingar där små fel vid rapportgivning kan få 

allvarliga konsekvenser för patienten. 

 

BAKGRUND 

I Sverige drabbas ca 105 000 patienter varje år på grund av bristande patientsäkerhet av 

vårdrelaterade skador, och ca 3000 av dessa patienter antas missta livet på grund av dessa 

misstag. Förutom de mänskliga lidande som orsakas så blir det även en ökad kostnad för 

vården då vård skadorna beräknas kräva 630 000 extra vårddagar per år (Socialstyrelsen, 

2008). Vårdarbetet är riskfyllt och liksom i andra verksamheter där människor arbetar så finns 

en mänsklig risk att fel begås. För att minimera detta så måste verksamheten säkerställa väl 

fungerande rutiner för att minimera att fel begås eller att patienten blir lidande av dem (Jmf, 

Socialstyrelsen, 2004). Ökande kunskaper om dessa potentiella risker har lett till ett ökat 

intresse hos sjukvårdspersonal att vilja jobba för ett bättre samspel och kommunikation 

mellan vårdinstanser. Ett bättre samspel har vidare kunna ha associerats med en högre 

effektivitet och en minskad arbetsbelastning hos sjukvårdspersonal samt en högre 

nöjdhetsgrad hos patienterna (Velji, et al, 2008). En effektiv kommunikation är viktig för att 

säkerställa en god och säker vård för patienterna. Överrapporteringar mellan olika instanser är 

välkända sedan länge som en kritisk punkt för att fel ska kunna uppstå. Om man uppskattar att 

patienterna får en ny ansvarig läkare minst två gånger per dygn och en ny ansvarig sköterska 
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minst tre gånger per dygn så betyder det att det finns fem tillfällen per dygn, då 

kommunikationen mellan sjukvårdspersonalen vid rapportgivningen kan fallera och drabba 

patienten negativt (Risenberg, Leitzch & Little, 2009). 

 

Kommunikation 

Fiske (1997) beskriver ordet kommunikation som svårdefinierat då det kan vara mycket 

skiftande och mångfacetterat, vilket har lett till att ett flertal kommunikationsmodeller har 

utarbetats genom åren. Nilsson och Waldemarson (1994) skriver att ordet kommunikation 

kommer av det latinska ordet communicare, som betyder att göra något tillsammans, 

delaktighet och att skapa en förbindelse med någon. Detta innebär att man delar med sig av 

tankar, känslor, handlingar och värderingar. Kommunikation handlar om information, 

påverkan, tanke, känsla och ett sätt att bekräfta sin identitet på. Med kommunikationen visar 

vi upp våra upplevelser och hur vi reagerar på den vi samtalar med och den kan därför även 

definieras som en process där två eller flera människor skickar budskap mellan varandra, men 

även som en process i ett socialt system där deltagarna har fördomar, förväntningar och 

attityder som avspeglas i det som förmedlas (Nilsson & Waldemarson, 1994). Ett 

kommunikativt samspel involverar både verbala och icke verbala signaler. Det verbala språket 

beskrivs som ord symboliserande våra tankar medan det ickeverbala språket uttrycks genom 

mimik, ögonkontakt, gester samt kroppsrörelser, och denna samlade information kallas för 

metakommunikation. För att främja en god kommunikation är det viktigt att aktivt lyssna till 

sändaren. Med det menas att man som lyssnare visar verbalt och icke-verbalt att man är 

intresserad av vad sändaren har att meddela, genom exempelvis ögonkontakt eller nickningar 

och att man ger verbal feedback på det som framförs (Arnold & Boggs, 2003). 

Stål (2008) tar upp ämnet vårdkommunikation som ett nytt ämne som behöver analyseras 

eftersom professioner som socionomer, sjuksköterskor mm. blivit en del av högskolan och 

huvudämnena behöver stöd för att bli kvalitativa. Vårdkommunikation är ett sådant ”nytt” 

ämne och beskrivs som den sociala situation och hantering som är framträdande i alla 

sammanhang dit människor söker för att få vård och/eller socialt stöd. Hit hör även den 

interprofessionella kommunikationen mellan olika instanser och vårdpersonal, med de 

specifika problem och förutsättningar som råder där. Inom den interprofessionella 

kommunikationen finns deltagare med olika bakgrund, utbildning, erfarenheter samt 

ansvarsområden som ska samverka för patientens bästa. Stål (2008) tar specifikt upp 

maktspelet mellan de olika instanserna som en potentiell fara för att en god kommunikation 
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skall kunna äga rum. Den maktegenskap som diskuteras är inte en personlig egenskap utan 

handlar om ett maktförhållande i relationen mellan olika professioner, men även mellan den 

egna professionen om man tittar på erfarenhet hos deltagarna. En läkare som har ett tydligt 

juridiskt ansvar och en högre medicinsk kompetens med en högre status, kommer i en 

diskussion med en sköterska att ha det avgörande ordet, medans vid en diskussion med mer 

erfarna kollegor kommer maktförhållandet att vara det motsatta. Vetskapen om dessa 

förhållanden kommer att inverka på relationen och den interprofessionella kommunikationen 

(a.a.). 

Läkare och sköterskor blir under sin utbildning tränade att kommunicera på olika sätt, där 

sköterskorna ofta är mera beskrivande och berättande medan läkare tenderar att summera, 

diagnostisera och lösa problem (Powell, 2007). Enligt Haig, Sutton och Whittington (2006) så 

bidrar just dessa skillnader i sättet att kommunicera till att kommunikationen kan fallera, 

liksom bristande struktur, könsskillnader och etnisk tillhörighet kan leda till att meddelandet 

inte går fram eller tolkas felaktigt. Inom sjukvårdens väggar så finns även andra faktorer som 

kan vara störande för en effektiv kommunikation och Berkenstad et al, (2008) listar följande 

orsaker till kommunikationshinder mellan sjukvårdspersonal: störande ljud och liten möjlighet 

till ostört samtal; stress på grund av hög arbetsbelastning; hierarki och statusfrågor; samtal via 

telefon eller till exempel mail. Dessa barriärer gör att misstag eller fel lätt kan uppstå vid 

överrapporteringar. 

 

Överrapportering 

Flera olika modeller av definitionen av vad överrapportering innebär finns, men enligt 

Jeffcott, Evans, Cameron, Chin och Ibrahim (2009) så kan i linje med US definition och 

Australian Medical Association, överrapportering definieras som överförandet av information 

och professionellt ansvar samt ansvarsskyldighet mellan individer och grupper inom 

sjukvårdssystemet. En överrapportering är en mångfacetterad aktivitet där utbyte av 

information utgör kärnan. Beroende på hur den går till så kan flera aktiviteter samverka. Vid 

skrivna rapporter eller inspelat material blir möjligheten till detta begränsat men vid den 

muntliga överrapporteringen ges även tillfälle till en social interaktion, emotionellt stöd samt 

ett tillfälle till utbildning av studenter. Syftet med överrapporteringen är dock att överföra 

relevant och riktig information om patienten till den som tar vid, så att denne kan ta över 

ansvaret för patienten utan risk för att patienten blir lidande. Trots denna klara insikt om vad 

en överrapportering skall syfta till så finns inget överenskommet om vad innehållet i 
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kommunikationsströmmen skall vara (Meiβner, Hasselhorn, Estryn-Behar, Nézet, Pokorski & 

Gould, 2007), och sköterskorna i studien av Meiβner et al, (2007) upplevde att informationen 

under överrapporteringarna inte var tillfredställande i avseende tiden till förfogande, 

informationens innehåll och arbetsplatsen där rapporteringen ägde rum. 

 

Patientsäkerhet 

Hälso och sjukvårdslagen (1982:763) betonar vikten av att vården skall vara av god 

kvalitet, att patientens trygghetsbehov tillgodoses, att den är lättillgänglig, att den bygger 

på respekt för patientens integritet samt även vara relationsfrämjande mellan patient och 

sjukvårdspersonal. Den skall även till organisationen vara så planerad att den håller en hög 

patientsäkerhet. Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS (2005:12) definierar 

patientsäkerhet som skydd mot vårdskada, och allt arbete som syftar till att minska risken 

för eller att en vårdskada skall inträffa, benämns som patientsäkerhetsarbete. Med 

vårdskada menas ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som 

orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens 

tillstånd”. I patientsäkerhetsarbetet ingår analys av potentiella risker samt att fastställa och 

undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa händelser. Risk i detta sammanhang står 

för en risk att en negativ händelse skulle ha kunna uppkomma, och med negativ händelse 

menas en händelse som lett till en förvärvad vårdskada. Ordet tillbud står för en händelse 

som skulle ha kunnat leda till att en vårdskada uppkommit. Manser (2009) listar tre 

övergripande områden som inverkar på patientsäkerheten, och den första är att ett gott 

samarbete är en viktig del för att förhindra att patientsäkerheten äventyras. Det andra 

området belyser vårdpersonalens tankar om samarbete och resultatet visar här på att 

personalens arbete och attityder gentemot patientsäkerhetsarbetet inverkade på hela 

vårdkvalitén. Ledarskapet hade stor inverkan på personalens välmående, vilket i 

förlängningen påverkade personalens förmåga att utföra en god och säker vård. Det tredje 

området visar på vikten av en god styrning i arbetet för patientsäkerheten samt en god 

kommunikation. 

 

SBAR 

För att säkerställa ett rätt och riktigt innehåll vid överrapporteringar av patienter så måste 

vårdgivarna utveckla en standardiserad process så att kvalitén på viktig information blir 

säkerställd (Nadzam, 2009). SBAR, som står för ”situation, background, assessment, and 
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recommendation” är ett standardiserat verktyg för att förbättra kommunikationen samt öka 

patientsäkerheten i samband med rapportering av patienter. Detta kommunikationshjälpmedel 

utvecklades först av den amerikanska marinen för att få en säkrare dialog vid stressade 

situationer, och har på senare tid anpassats till sjukvårdens behov, och ger en struktur i 

kommunikationen mellan sjukvårdspersonal oavsett professionstillhörighet (Denham, 2008). 

Situation står för en redogörelse angående den aktuella situationen för patienten. Vad är det 

som händer? Bakgrund står för den medicinska bakgrund som patienten har, samt orsak till 

inläggning; Aktuellt tillstånd beskriver patientens vitala tillstånd som blodtryck, temp, 

provsvar osv. samt ett förslag på vad orsaken är; Rekommendation står för den egna slutsatsen 

om vad som behöver göras för att åtgärda problemet. Denna struktur främjar ett kritiskt 

tänkande eftersom sändaren här måste förbereda sig innan samtalet genom att göra en första 

kvalificerad bedömning av situationen, vilket även sparar tid (Leonard, Graham & Bonacum, 

2004). Bristen på struktur och standardisering av kommunikation, osäkerhet gällande ansvaret 

för patienten eller ledning av vården, stress, hierarki, kön och etnisk bakgrund kan alla vara 

faktorer som försvårar effektiv kommunikation. Sköterskor har en tendens att vara mer 

beskrivande, detaljerade och ordrika i sin kommunikation medan läkare tenderar att 

sammanfatta informationen genom koder genom att sammanfatta symtom och sina egna 

åtgärder (Wallin & Thor, 2008). Man skall vara medveten om att SBAR inte gör jobbet åt 

vårdpersonalen utan det är ett hjälpmedel för att få struktur på överrapporteringen. Sändare 

och mottagare måste vara koncentrerad och lyssna aktivt, och tydlighet i språket är en 

förutsättning likväl som vanligt sunt förnuft. Man kan även gärna upprepa givna ordinationer 

(Wallin & Thor, 2008). 

 

KOMMUNIKATIONSTEORIER 

Flertalet kommunikationsmodeller har genom åren vuxit fram men Shannon och Weavers 

kommunikationsteori (1949) som beskrivs av Fiske (1997), är den första som uppfanns och 

räknas som den mest betydelsefulla för kommunikationsteoriernas framväxt. Den togs fram 

på grund av att man ville optimera kommunikationskanalerna inom främst tele och 

radiokommunikationen. Teorin gav en möjlighet att optimera, mäta och korrigera fel i 

kommunikationsvägen från ursprung till mål. Modellen består alltså av tre delar. En sändare, 

en kanal samt en mottagare och de störningar som kan interagera med dessa delar kallar 

Shannon och Weaver för brus. Detta kallas för en linjär modell då kommunikationsvägen kan 

ses som en linje mellan två parter. Även om teorin är utarbetar från en matematisk bakgrund 
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så är den fullt tillämplig på den mänskliga kommunikationen, och att problemen i den 

mänskliga kommunikation uppkommer på grund av frånvaro av gemensamma koder vilket 

leder till tolkningsfel av meddelandet (Fiske, 1997).  

Arnold & Boggs (2003) beskriver att en cirkulär modell har på senare tid vuxit fram som ser 

på kommunikationsprocessen som en del av ett större socialt samspel och är ursprungligen 

framtagen av Bateson 1979. Kommunikationen ses här som ett kontinuerligt samspel mellan 

sändare och mottagare där bägge parter påverkar varandras beteende. Bas elementen i den 

cirkulära kommunikationsmodellen består av en sändare som formar och förmedlar sitt 

budskap i verbala eller ickeverbala ”koder”. Mottagaren som tolkar budskapet kommer även 

att ge tillbaka respons till sändaren vilket ger sändaren en möjlighet att korrigera eller vidhålla 

sitt budskap. I den cirkulära modellen så finns alltid en respons med från mottagaren. 

Responsen som mottagaren ger kommer att styra den fortsatta kommunikationen men kan 

vara svårbegriplig och lätt att missuppfatta då även denna ges med metakommunikation. Det 

finns dock en möjlighet för sändaren att validera sitt meddelande eftersom kommunikationen 

här ses som en cirkulär process (Arnold & Boggs, 2003). Ju bredare observationer en teori 

täcker, ju bättre bedöms teorin att vara. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Med en ökande segregering av vårdens olika instanser kommer allt större krav på 

kommunikationen att ställas för att säkerställa säkra överflyttningar av patienterna. En 

adekvat rapportering mellan anestesisjuksköterskan och mottagande enhets personal måste 

därför ses som en viktig del för patientens säkerhet. Anestesisjuksköterskans erfarenheter är 

av vikt för att kunna vidareutveckla verktyget för en säkrare kommunikation och således en 

bättre patientsäkerhet. En hel del forskning kring nyttan med en strukturerad kommunikation 

finns tillgänglig, men vid en eftersökning i sökmotorerna PUBMED och CHINAL så 

genereras ingen träff på anestesisjuksköterskors erfarenheter av SBAR som 

kommunikationsverktyg vid överrapportering av patienter.  

 

SYFTE 

Att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med och implementera SBAR 

som kommunikationsverktyg vid överrapportering mellan anestesi- och postoperativ personal. 
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METODBESKRIVNING 

Design och datainsamling 

Då syftet var att studera hur personer upplever en viss situation, så passade en empirisk 

intervjustudie med deskriptiv kvalitativ ansats väl in i detta arbete (Jfr. Polit & Beck, 2008). 

Datainsamlingen skedde i form av semistrukturerade intervjuer där samtliga intervjuer 

spelades in. Att spela in varje intervju har en fördel genom att det ger mer nyansering till 

studien än om forskaren enbart skrev ner intervjuerna på papper, då innehållet annars lätt hade 

kunnat färgas av vad forskarna tänkte på vid just det tillfället som intervjun ägde rum. Genom 

att spela in varje intervju fick forskarna även möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna och 

höra olika tonlägen och ordval hos informanterna (Polit & Beck, 2008). Varje informant 

intervjuades på sin arbetsplats och intervjun varade i mellan 20 till 30 minuter. Ett enskilt rum 

med god isolering från eventuella störande moment ställdes till förfogande och informanterna 

blev där intervjuade en gång. Enskildheten och lugnet under intervjun är viktig för båda 

parterna för att kunna ge den nyans som är förväntad (Polit & Beck, 2008). Forskarna antog 

olika roller under intervjuförfarandet, där den ena forskaren ledde intervjun och den andra satt 

passiv och förde anteckningar. I slutet av intervjun fick den andre forskaren även chans att 

ställa eventuella följdfrågor. Rollerna byttes sedan av mellan intervjuerna. En mindre 

intervjuguide upprättades, se bilaga 1, och användas som underlag vid intervjutillfällena, för 

att vara säkra på att alla frågor kring problemet blev täckta. Detta då man vid denna typ av 

kvalitativt datainsamlande måste vara flexibel eftersom det under arbetets gång kan komma 

upp situationer eller nya frågeställningar under intervjuerna då även den mest förberedda 

planen kan gå i stöpet (Jfr. Polit & Beck, 2008). Forskarna följde den upprättade 

intervjuguiden och lyssnade aktivt under intervjun utan att störa informanten i dennes 

berättelse, sånär som på vissa följdfrågor som forskarna ansåg nödvändiga för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjun. Detta för att inte styra eller påverka utfallet av data. De 

gäller att kunna distansera sig utan avsaknad av empati (Polit & Beck 2008). Polit och Beck 

(2008) påvisar även att en kvalitativ undersökning ej har förutsedda ramar och att det inte är 

för att forskaren är slö och slapp utan det är för att få med alla nyanser i intervjuerna. 

 

Urval 

Informanter till studien valdes ut genom ett strategiskt bekvämlighetsurval för att bäst finna 

de som kan svara mot syftet (Polit & Beck, 2008). Urvalskriterier för informanterna var att de 

skulle vara färdigutbildade anestesisjuksköterskor och ha arbetat med SBAR i minst 6 
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månader samt ha en förmåga att kunna delge sina upplevelser av 

kommunikationsinstrumentet. Vi valde att inte ha kön eller ålder som kriterium då detta 

befarades kunna leda till minskad mängd informanter. Ett större sjukhus i mellersta Sverige 

valdes av bekvämlighet ut. Författarna visste sedan tidigare att det valda sjukhuset använde 

sig av SBAR, och kontakt med den berörda anestesiavdelningen gjordes först via telefon och 

sedan via mail där även ett informationsbrev bifogades, se bilaga 2. Detta innehöll 

information om oss som författare till studien samt studiens syfte och deltagarinformation, se 

bilaga 3, samt en önskan om att få intervjua 8-10 stycken anestesisjuksköterskor. Författarna 

blev tilldelade två datum för genomförandet av intervjuerna. Något löfte om antal informanter 

gavs inte av enhetschefen utan arbetsgruppen blev tillfrågade om deltagande först då 

författarna var på plats på avdelningen. 4 män och 2 kvinnor tackade ja till att delta i studien, 

och fick innan intervjuerna startade enskilda samtal med ytterligare information om 

intervjuförfarandet och konfidentialitet. 

 

Analys 

Innehållsanalys har sedan 50-talet vuxit fram i både inom den kvalitativa och kvantitativa 

formen. Den kvantitativa ansatsen används ofta exempelvis inom den mediala forskningen, 

medans den kvalitativa ansatsen används inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2008). 

Den metodologiska ansatsen i detta arbete har varit induktivt, då texterna från intervjuerna 

bearbetades förutsättningslöst och utan förutbestämda mallar i hur texten skall tolkas (Jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004). Vi har efter intervjuerna transkriberat innehållet ordagrant 

och efter det läst igenom materialet flertalet gånger. Meningsenheter som svarade mot syftet 

har sedan tagits ut ur textmassan. Dessa meningsenheter har kondenserats för att få ett mera 

lätthanterligt material och den kondenserade texten har sedan analyserats och sorterats efter 

dess innehåll, vilket utmynnade i subkategorier och slutligen bildat 2 stycken kategorier. Vid 

bildandet av kategorier har samtidigt specifika citat skrivits ned kopplade till varje kategori. 

Under arbetet har vi varit noga med att inte göra meningsenheterna för små eller för stora då 

ett alltför textnära analysarbete kan inverka negativt i förståelsen av helheten (Jfr. Graneheim 

och Lundman, 2004). Detta arbete har gjorts av båda författarna i samråd för att få en 

gemensam tolkning av texterna, då detta bedömdes kunna höja tillförlitligheten i resultatet.  
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FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDE 

Tillstånd att utföra intervjuerna inhämtas hos klinikchef som tilldelades information angående 

studiens syfte. Personalgruppen på den berörda avdelningen fick muntlig information av 

avdelningschef och de sjuksköterskor som blev uttagna och godkände deltagandet fick sedan 

skriftlig och muntlig information om undersökningen, och att den var frivillig och att de när 

som helst fick avsluta intervjun. De fick även information om skyddade uppgifter och 

anonymitet. Någon skriftlig överenskommelse upprättades dock inte. Deltagarna delgavs hur 

arbetet kommer att redovisas och att det inte kommer att avslöja vilken som gett svaren utan 

det bara delvis redogörs med direkta citat. Detta för att kunna ge en sådan nyanserad bild som 

möjligt. Undersökningen är gjord på en avdelning där personalgruppen är okänd för 

författarna, sånär som på en informant. Detta anser vi är av betydelse för deltagarna då 

sköterskorna inte känner att det som sägs kommer att kännas igen eller delges till 

avdelningschef. Materialet, både det inspelade och transkriberade, förvaras på sådant sätt att 

enbart författarna har tillgång till det. Materialet kommer även att kasseras efter genomgången 

examination. 

 

RESULTAT 

På anestesiavdelningen där intervjustudien ägde rum hade personalen för något år sedan fått 

information att SBAR skulle börja användas. De fick då en utbildning på en dag och 

pappersguide innehållande det viktigaste och strukturen enligt SBAR. Efter utbildningen 

antogs det att alla kunde och det förväntades att alla började använda detta 

kommunikationsverktyg vid överrapportering av patienterna. 

 

Personalens upplevelse av behov av SBAR 

I resultatet framkom att flera av intervjupersonerna tycker att dom redan innan utbildningen, 

och även efter, använder sig av ett strukturerat sätt att rapportera, ett sätt som påminner om 

SBAR. Innehållet i rapporterna följer samma struktur som SBAR. Rapporten börjar med 

varför patienten är på operation och fortsätter med en kort medicinsk bakgrund, vad som är 

aktuellt med patienten och slutligen postoperativa ordinationer. Deltagarna använder inte 

SBAR-mallen de har fått men anser att dom följer en “sorts” SBAR.  

 

“Jag tycker ju att vi rapporterade väl enligt SBAR innan, men så fick man en lapp och så vart 

det utbildning och så skulle vi göra... göra på samma sätt igen fast efter ett schema då.” 
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En av deltagarna ansåg att införandet av SBAR är onödigt då ingen information presenterats 

gällande brister i hur rapporterna utfördes tidigare. 

 

“Varför ska man uppfinna hjulet igen… Om man har ett system som fungerar. Om de inte är 

så att de inte är så att de e totalkrasch i de system man har, men jag har inte hört några 

sådana indikationer” 

 

Samtliga deltagare anser att struktur i en rapport är viktigt och att det minskar risken att 

någonting missas i rapporten. Det upplevs även som en säkerhet att få rapporten enligt samma 

struktur då det är lättare att följa med i rapporten än om rapporten är osammanhängande. De 

anser att fördelen med SBAR är att man säkerställer att personen som fått rapporten har 

uppfattat och förstått det som sagts. Flera av intervjupersonerna uppger att SBAR har en bra 

struktur och eftersom personen som får rapporten vet vad den kan förväntas sig är det därför 

lättare att bli påmind om man glömt att rapportera något. Man nämner även att man får en mer 

detaljerad rapport om man gör på samma sätt vid varje tillfälle man rapporterar. 

 

“Då fick man mer struktur på hur man skulle rapportera och få rapport. Så att alla gör på 

samma sätt. Vissa rapporter blir annars väldigt röriga, information här och där, allt hänger 

inte samman.” 

 

Personalen som deltog i intervjustudien berättade att det inte alltid finns behov för den 

omfattande struktur som SBAR innebär. Vid rapportering av patienter till personal som redan 

känner patienten finns inte behovet av SBAR, intervjupersonerna tycker att man då måste 

rapportera onödigt mycket och att rapporterna tar för lång tid. Även vid rapportering till 

personal inom samma specialitet, till exempel vid avlösning för fika, tycker deltagarna att 

rapporterna inte bör vara alltför omfattande och tidskrävande.  

 

“Dom kommer från avdelningen, lämnar över den till oss, vi utför operationen och narkosen 

och sen så hamnar den på uppvakningen och sen ska vi rapportera till samma personal till 

avdelningen och då behöver vi inte ta alla dom där sakerna”  

 

En aspekt som beskrevs som negativ med SBAR som kom fram ur intervjuerna är att 

sjuksköterskan ska ge rekommendationer på åtgärder vid rapporten. Några av deltagarna 
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tycker inte att det är deras kompetensnivå utan att det ansvaret ligger på läkaren. 

 

“Den enda nackdelen jag kan komma på med SBAR, det är att det är sjuksköterskan som ska 

ge... förslag på åtgärd. Men jag kan tycka att det inte riktigt är min, mitt jobb, det är inte min 

kompetensnivå att ge förslagen, utan det är doktorns.” 

 

Upplevelse av implementering och brist på engagemang 

Samtliga deltagare upplevde att införandet av SBAR hade kunnat göras på ett bättre sätt. 

Utbildning upplevdes som kort och intetsägande med endast en genomgång av en pappersmall 

som sedan skulle följas vid rapporteringarna. En av deltagarna anser att man hade kunnat 

lägga in mer tid till utbildning vid införandet av SBAR. Utöver utbildningen så gavs ingen 

ytterligare fortlöpande information, och de som inte gick utbildningen fick lite information via 

mail. Man upplevde även att informationen om anledningen till varför SBAR infördes och 

vilken/vilka fördelar som finns med detta verktyg som dålig. 

 

 “Vi fick ju se någon kort film, å sen fick vi dom där små blocken med förkortningarna på… Å 

sen va de bara å köra igång“ 

“Jag har inte gått någon kurs. Jag har inte fått någon direkt information, mer än det som gått 

ut per mail och så den här lilla pappersguiden som vi fick” 

 

Deltagarna känner att det krävs engagemang och inte bara information, vid implementering av 

nya arbetssätt. Flera av intervjupersonerna saknar stöd av SBAR i narkosjournalen, de 

upplever att SBAR skulle efterföljas bättre om journalen vore uppbyggd efter SBAR:s 

struktur, det skulle då bli mer självklart att använda sig av den vid rapportering. Man tror även 

att man som person måste jobba mer aktivt och engagerat för att lära sig strukturen. Enligt 

vissa deltagare har inte organisationen engagerat sig i följsamheten av SBAR hos sina 

anställda vid införandet av kommunikationsverktyget. En av deltagarna tror att följsamheten 

till SBAR skulle bli bättre om organisationen hade uppföljning av SBAR en gång varje år, 

man skulle då bli mer påmind om att använda det. 

 

“Ja, det gäller som när jag behöver det, att det finns där. Att man kanske har det intryckt i 

narkosjournalen eller ambulansjournalen. Alltså det tar ju ett tag innan man kan det där 

utantill, det gör det ju. Man måste nog jobba rätt mycket aktivt och praktiskt också.” 
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 Ledningen har inte presenterat något resultat för personalen om att arbeta enligt SBAR har 

lett till någon sorts förbättring, varken gällande patientsäkerheten eller om rapporterna nu ger 

mindre missad information, personalen har därför svårt att se anledningen till införandet av 

SBAR. 

 

”Det är ingenting som vi har... vi har fått presenterat för oss i siffror, -titta så här såg det ut 

innan och nu med SBAR är vi så här duktiga, så här mycket bättre blev det. Det är ingenting 

som har kommit från den organisationen som införde SBAR.” 

 

Några av intervjupersonerna anser att SBAR passar bättre mellan andra avdelningar än hos 

anestesipersonalen. Man upplever att SBAR måste anpassas mer för att passa deras 

organisation eftersom rapporterna ofta innehåller samma information medan rapporterna 

mellan andra avdelningar kan skilja mer och då kan behöva struktureras upp på ett annat sätt. 

 

“SBAR är ett bra verktyg, det är det, men det är bara det att den kan revideras litegrann. 

Till... och riktas mot olika situationer litegrann.” 

 

METODDISKUSSION 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats då denna studie syftade till att få en djupare 

kunskap om anestesisjuksköterskans syn på SBAR som kommunikationsmodell. 

Urvalet av informanter skedde genom förfrågan direkt av författarna på plats på det utvalda 

sjukhusets anestesiavdelning. På så sätt minskades verksamhetens möjligheter att på förhand 

välja ut informanter, vilket skulle ha kunnat påverka datan. Informanterna intervjuades enskilt 

i ett avlägset rum för att inte bli påverkade av närvaron av sina kollegor. Rummet låg även så 

till att störande ljud eller andra intryck minimerades. Dock så diskuterades SBAR av flera ur 

personalgruppen under fikapauser och lunch vilket kan ha inverkat på delar av informanternas 

åsikter. Det kan ej heller uteslutas att en gruppintervju skulle ha kunnat bidra med ytterligare 

intressant information i ämnet då de hos vissa deltagare var svårt att få så uttömmande svar 

som önskades. En av författarna var bekant med en av informanterna vilket skulle ha kunnat 

inverka på resultatet. Detta bedöms dock som orimligt då den andre författaren inte var bekant 

med informanten och var den som styrde intervjun vid tillfället. 

 

8 till 10 stycken informanter efterfrågades vid förfrågan hos verksamhetschefen för att få en 
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så täckande datamängd som möjligt. Dock så stannade urvalsantalet vid 6 stycken då det ej 

var flera som var intresserade att deltaga. Detta var mindre än önskat men som efter 

datainsamlingen ändå bedömdes vara tillräcklig, då författarna ej tror att ytterligare 

informanter från samma avdelning kommer att tillföra något nytt. Då författarna dock har 

begränsad kunskap och erfarenhet kring intervjuteknik och analys så finns ändå möjligheten 

att ytterligare informanter skulle kunnat bidra med ett bredare resultat (Jfr. Graneheim & 

Lundman, 2008). 

Att intervjua informanterna på deras arbetsplats på arbetstid kan ha bidragit negativt till 

antalet möjliga deltagare, då arbetsledningen inte bidrog med avsatt tid för detta, utan det 

skedde endast med informanternas goda vilja och möjlighet till att ställa upp på deras fikatid. 

Att studien är begränsad till endast en anestesiavdelning gör det svårt att dra några slutsatser, 

och att ha haft möjligheten att inkludera flera sjukhus anestesiavdelningar skulle ha kunnat 

bidra till en djupare förståelse för ämnet. 

Innan datainsamlingen påbörjades utfördes ingen pilotintervju för att säkerställa att 

intervjuguiden var komplett, vilket kan ha påverkat intervjuerna och därmed resultatet. 

Text och ljudmaterialet har bearbetats flertalet gånger för att information inte skall missas. 

Detta förfarande har skett i samråd och i diskussion författarna emellan för att säkerställa så 

informationen tolkats likvärdigt, vilket bidrar till att göra resultatets tillförlitlighet starkt 

(Graneheim & Lundman, 2008). 

Bearbetningen av datan gav från början 4st huvudkategorier. Dock så upplevdes dessa 

kategorier innehålla allt för liknande innebörd, så i samråd med handledare så bestämdes att 

datan skulle presenteras under endast 2 kategorier, så att resultatet skulle bli mera 

överskådligt. 

Författarna till studien är båda sedan tidigare verksamma inom akutvården med flera års 

erfarenhet och båda är skolade i att rapportera vid akuta situationer. Dock inte enligt SBAR. 

Detta har vid tolkningen av materialet tagits i beaktande för att minimera eventuell färgning 

av de tolkningarna som gjorts av materialet. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med arbetet var att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med och 

implementera SBAR som kommunikationsverktyg vid överrapportering mellan anestesi- och 

postoperativ personal. Resultatet visar att informanterna anser att SBAR kan förbättra 

strukturen i rapporter så att viktig patientinformation inte missas. Man ser även att stöd i 

journaler för att lättare kunna följa strukturen är av vikt samt beskrivs uppföljning från 
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organisationen som betydelsefull för hur lyckad implementeringen blir.  

Anestesisjuksköterskorna i vår studie anser att struktur i en rapport är betydande för 

patientsäkerheten och för att väsentlig information ska nå fram till den personal som övertar 

patientansvaret. Utan genomgående struktur finns risken att information glöms bort eller inte 

ges på grund av individuella variationer i rapportering. Enligt McCloughen, O´Brien, Gillies 

& McSherry (2008) så efterlyser sjuksköterskor i deras studie formella direktiv för 

rapportering för att få en effektiv rapport eftersom en inkonsekvent rapport ger negativ 

inverkan för kvaliteten i rapporterna. I en artikel av Farhan, Brown, Woloshynowych & 

Vincent (2011) framgår det att på grund av ofullständig rapport upplevde patienterna 

otillräcklig eller fördröjd vård med risk för allvarliga konsekvenser. Personalen erfar även det 

tidskrävande att “ta igen” missad information och insåg därför att ett standardiserat sätt att 

rapportera behövdes. 

Resultatet visar att vid implementering av nya rutiner krävs det engagemang från både 

personal och organisation för att införandet ska bli framgångsrikt. I resultatet framkom även 

att det fanns behov av stöd i journalen man använder för att lättare komma in i det nya 

arbetssättet. Resultatet visar även att för en lyckad implementering krävs det att 

organisationen följer upp under processens gång och tydligt informerar om anledningen till de 

nya rutinerna, vilket även stöd av tidigare forskning, i en artikel av Garcia, Meek & Wilson 

(2011) kan man läsa att uppföljning behövs under hela processen och är grundläggande för att 

försäkra sig om att resultatet blir det förväntade. Enligt Urquhart, Sargeant & Grunfeld (2013) 

måste organisationen aktivt berätta om de nya rutinerna, både varför de införs och på vilket 

sätt införandet kommer att ske för att förändringen ska vara genomförbar. Likaså är det 

nödvändigt att följa upp med praktiska detaljer och resurser. Det framgår i artikeln att 

övervakning och utvärdering är viktigt och att utan det kan man inte framgångsrikt 

implementera något nytt. I studien nämns vidare även PARIHS, en implementeringsteori som 

beskriver att en lyckad implementering består av tre delar; Bevis, sammanhang och support. 

Bevisen består av vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. Med sammanhang menar 

man att det finns olika faktorer som spelar in vid införandet av något nytt.  Faktorerna är 1. 

Kulturella, då den lokala traditionen och den värdegrund som delas lokalt av personalen väger 

in på hur man ställer sig till själva förändringen och syftet med denna. Denna del anses ha 

störst betydelse för hur väl en implementering av nya rutiner kommer att gå. 2. Ledarskapet, 

som har en betydande del i hur lyckad en förändring kan bli. 3. Support, handlar om det stöd 

för de inblandade som kan erbjudas, både för den enskilda individen men även för gruppen 
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för att få denna att jobba mot samma mål. Support kan även handla om att tillgodose 

eventuella praktiska stöd. 

Studien visar också på att personalen själva anser att man måste arbeta aktivt och vara 

delaktiga i implementeringsprocessen, och att det är avgörande för hur bra resultatet till slut 

blir. Utan engagemang från personalen så försvåras implementeringen. Även i en artikel av 

Ng, Leung, Johnston & Cowling (2013) så presenteras att möjligheten till 

kvalitetsförbättringar är beroende av en god kommunikation inom sjukhuset, och att 

personalens engagemang är ett krav. Man har sett att motstånd till förbättringsarbete kan 

finnas inom sjukvården och att det motståndet tillsammans med brist på delaktighet från 

personalen inverkar negativt på möjligheten att lyckas med kvalitetsförbättringar. Enligt 

Urquhart, Sargeant & Grunfeld (2013) är grunden för att lyckas med införandet av nya rutiner 

att personalen stödjer och främjar lärandet och att personalen reflekterar över deras sätt att 

arbeta och deras attityder. 

Studien visade att personalen inte fått information kring nyttan med att införa SBAR eller 

information att deras tidigare rapporter hade brister. Resultatet visar på brist på information 

till personalen och man kan läsa i tidigare forskning att information är viktigt, Möller, 

Madsen, Fuhrmann & Östergaard (2013) beskriver att information genom hela vårdkedjan är 

viktig men att det ibland utelämnas information vid överrapporteringar trots att den 

postoperativa personalen fattar sina beslut angående patienternas vård utifrån informationen 

de får från anestesipersonalen. Postoperativa rapporter kan vara krävande, samtidigt som man 

ska rapportera över information om patienten jobbar man under tidspress och utför kliniskt 

arbete med risk för att bli avbruten av annat. I artikeln tas det även upp att bristen av ett 

stödjande ramverk vid överrapportering på postoperativa avdelningar är väl känt, men det står 

även att en organiserad rapport kan ge stöd till kliniska beslut och bättre kommunikation 

mellan anestesi- och postoperativ personal. I en artikel av Kalkman (2010) beskrivs att genom 

att använda ett standardiserat verktyg, såsom checklistor eller protokoll, vid rapportering 

mellan operation och postoperativa avdelningen minskar mängden tekniska problem och 

missad information. 

Det är författarnas åsikt att man i resultatet kan se att vissa brister i implementeringen finns, 

och att personalen efterfrågar och belyser detta. Organisationen har här inte haft en 

tillfredställande utbildningsstrategi för hur den nya rutinen skall införas och sedermera 

bibehållas. Även om deltagarna i studien förstår innebörden med den nya rutinen så har det 
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inte fått fäste fullt ut i den vardagliga rutinen, och man saknar incitament för att fortsätta det 

egna engagemanget. SBAR är ett mycket anpassningsbart system som är implementerbart på 

de flesta kliniker. Det krävs dock för att bli bra, ett engagemang hos implementeraren att dra 

upp riktlinjer för vad som skall ingå utifrån verksamhetens specifika behov (Jfr. 

Socialstyrelsen, 2014). Inom anestesins yrkesområde så handskas man ofta med svårt sjuka 

patienter och med läkemedel som är mycket potenta. Detta medför att övervakningen och en 

god kännedom om patientens hälsa är av stor vikt. Således är även en för situationen korrekt 

överrapportering till nästa instans mycket viktig och organisationen har här ett stort ansvar i 

att se till att SBAR införs på ett bra sätt så att inte syftet med det går förlorat. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide. 

1. Hur länge har du använt dig av SBAR som kommunikationsverktyg? 

2. Var du med vid införandet av SBAR? Kan du berätta om hur det gick till? Har du tips för 

vad man kan tänka på om man ska införa SBAR vid andra enheter? 

3. Kan du ge ett exempel på hur en rapport kan låta?  

4. Hur tycker du att det är att använda SBAR? 

5. Vad ser du som positivt med SBAR? Finns det något negativt med SBAR?  

6. Hur anser du att patientsäkerheten påverkas av SBAR? 

7. Hur anser du att följsamheten mot SBAR är? 

8. Finns det några situationer där SBAR inte används? 
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Bilaga 2 

Förfrågan om genomförande av intervjustudie. 
 

Överrapportering mellan olika personalkategorier inom sjukvården är viktigt för 
patientens säkerhet. Undersökningar har visat att många fel som begåtts inom 
vården beror på kommunikationsproblem och att man har mycket att vinna genom ett 
strukturerat rapporteringssystem, som SBAR. Vid er klinik har ni använt SBAR under 
en längre tid och vi skulle därför vilja ta del av er personals erfarenheter om detta 
rapporteringssystem. Detta för att förbättra den utbildning som sker i SBAR vid andra 
enheter. 
 

Vi skriver en uppsats på magisternivå och vill undersöka personalens erfarenheter av 
SBAR, för- och nackdelar med detta system och om de upplever en förbättring inom 
kommunikationen med hjälp av SBAR. 
 

Studien går ut på att intervjua 8 - 10 sjuksköterskor, vårt önskemål är att få intervjua 
både anestesisjuksköterskor och sjuksköterskor som jobbar på post-op. 
Inkluderingskravet är att sjuksköterskorna har jobbat minst 1 år. Varje intervju 
beräknas ta ungefär 45 minuter och om möjligt önskar vi träffa deltagarna på 
arbetstid. Intervjun spelas in digitalt för att inget som sägs ska gå förlorat eller 
glömmas bort. Det är bara vi författare och eventuellt vår handledare som kommer att 
lyssna på intervjuerna och dessa raderas när arbetet är färdigt. Deltagandet är 
naturligtvis frivilligt och deltagarna kan avbryta när som helst om de så önskar. 
 

Skulle ni på er avdelning vilja dela med er av era erfarenheter? Vi önskar då ha ditt 
tillstånd att utföra intervjuer på din avdelning. Vi vill också be om hjälp att dela ut 
deltagarinformationen till dina medarbetare. 
 

Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats vid Mittuniversitetet och om 
ni är intresserade av resultatet kommer vi gärna och presenterar det på avdelningen. 
 

Underskrift för tillstånd att utföra intervjustudie: 
 

 

____________________________________________________________ 

Verksamhetschef operation Östersunds sjukhus, Anita Secher.  
 

Vid frågor om studien kontakta någon av nedanstående personer: 
 

 

Helena Wallin, student                                  Markus Bodin, student 
Leg. sjuksköterska                                        Leg. sjuksköterska 
 

 
 
Åsa Audulv, handledare 

Universitetslektor, Mittuniversitetet  
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Bilaga 3 

 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie. 
 

 

Överrapportering mellan olika personalkategorier inom sjukvården är viktig för 
patientens säkerhet. Undersökningar har visat att många fel som begåtts inom 
vården beror på kommunikationsproblem och att man har mycket att vinna genom ett 
strukturerat rapporteringssystem, som SBAR. Vid er klinik har ni använt SBAR under 
en längre tid och vi skulle därför vilja ta del av era erfarenheter. Detta för att förbättra 
den utbildning som sker med detta rapporteringssystem vid andra enheter. I 
uppsatsen vill vi undersöka personalens erfarenheter av SBAR, för- och nackdelar 
med detta system och om ni upplever en förbättring inom kommunikation med hjälp 
av SBAR.  
 

Vi är två anestesisjuksköterskestudenter som skriver en uppsats på magisternivå. Vi 
kommer att träffa dig på arbetstid, på en tid som passar dig och arbetssituationen. 
Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter. Du kommer att få svara på frågor utifrån 
ett på förhand utarbetat frågeformulär. Intervjun spelas in digitalt för att inget som 
sägs ska gå förlorat eller glömmas bort. Intervjuerna kommer sedan att skrivas ner 
som text. Det är bara vi författare och eventuellt vår handledare som kommer att 
lyssna på intervjuerna och dessa raderas när arbetet är färdigt. Intervjuerna 
behandlas konfidentiellt, alltså kommer inga namn förekomma i det färdiga arbetet 
och inte heller någon möjlighet att knyta enskilda uttalanden till någon speciell 
person. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan att ange skäl. Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats vid 
Mittuniversitetet. 
 

Ditt deltagande skulle vara betydelsefullt för förståelsen av hur det är att arbeta med 
SBAR och framtida fortbildning i SBAR. 
 

Vid frågor om studien kontakta någon av nedanstående personer: 
 

 

Helena Wallin, student                                  Markus Bodin, student 
Leg. sjuksköterska                                        Leg. sjuksköterska 
 

 

 
Åsa Audulv, handledare 

Universitetslektor, Mittuniversitetet 
 

 


