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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vid överrapportering används oftast envägskommunikation där informationen utgår 

från en person och tas emot av en annan, utan möjlighet till att ställa följdfrågor. Bristande 

kommunikation inom vården är idag en stor bidragande faktor till feltolkningar, missförstånd 

och att viktig information kan gå förlorad. Kommunikationsverktyget SBAR (Situation, 

Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) hjälper till att strukturera och säkerställa 

informationsöverföringen vid överrapportering.  Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på 

hur specialistsjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning upplever SBAR som 

kommunikationsverktyg vid överrapportering. Metod: En empirisk intervjustudie med kvalitativ 

ansats har använts i denna studie. Fem specialistsjuksköterskor verksamma på en 

Intensivvårdsavdelning intervjuades. Resultat: Resultatet presenterades utifrån punkterna (a-e) 

och stärktes med citat. Resultatet visade att alla deltagarna upplevde att de rapporterade enligt 

SBAR och att det är ett lätt verktyg att arbeta efter. Samtliga deltagare upplevde att en struktur 

vid överrapportering var positiv. Att använda SBAR gjorde att all viktig patientinformation kom 

med i rapporterna och mottagaren visste i vilken ordning informationen skulle komma. En 

nackdel som framkom var svårigheten i att implementera SBAR hos alla i vårdteamet. Slutsats: 

Strukturering av överrapportering är viktig och efterfrågas, vilket SBAR kan erbjuda. Dock finns 

det motsträvighet och svårigheter att implementera verktyget fullt hos alla inom arbetsgruppen. 

Klinisk betydelse: Ytterligare resurser krävs för att implementera verktyget SBAR fullt ut inom 

arbetsgruppen.  

 

Nyckelord: kommunikation, struktur, fördelar, nackdelar, SBAR. 

 

 



ABSTRACT 

Background: During handovers one-way communication is often used meaning that the 

information comes from one person. Deficient communication in health care today is a big 

contributing factor to misinterpretation, misunderstanding and loss of information. SBAR 

(Situation, Background, Assessment, Recommendation) is a tool that helps make the 

information transfer more secure and structured during handovers. Objective: The objective of 

this study was to find out how specialist nurses at an Intensive Care Unit experienced SBAR as a 

communications tool during handovers. Method: An empirical interview study with qualitative 

approach was used in this study. Five specialist nurses working in an Intensive Care Unit were 

interviewed. Results: The results are presented from the different points (a-e) and showed that 

all participants felt that they used SBAR during handovers. SBAR was described as an easy tool 

to work with as well as a positive structure to use under the handover. To use SBAR insured that 

all vital information about the patient was included in the reports and the recipient knew in what 

order the information would be presented. A disadvantage with SBAR was the difficulty of 

implementing the tool completely within the workgroup. Conclusion: A structured report during 

hand over is important and SBAR is perceived as an easy tool to work with and presents the 

wanted structure. There are difficulties to implement the tool fully within the staff. Clinical 

relevance: Further resource to implement the tool SBAR fully within the staff is needed.  

      

 

Keywords: communication, structure, advantages, disadvantages, SBAR.  
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INLEDNING 

 

På en intensivvårdsavdelning vårdas svårt sjuka patienter och överrapporteringar sker flera 

gånger varje dygn. Enligt statistik sker missförstånd i kommunikationen i mer än 50 % av fallen 

och förekommer särskilt ofta vid förflyttning av patienter mellan vårdinstanser (Rabol, Andersen 

Lehmann, Ostergaard, Bjorn, Lilja & Mogensen, 2011). Då överrapportering är en stor och 

viktig del av specialistsjuksköterskans arbete uppkom ett intresse för ämnet. Under diskussion 

av ämnet framkom att det nyligen införts en ny metod för att strukturera överrapporteringen på 

en intensivvårdsavdelning vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. Verktyget som valts på 

avdelningen heter SBAR, vilket står för – Situation, Bakgrund, Aktuellt, och Rekommendation. 

SBAR är ett kommunikationsverktyg vars syfte är att säkerställa att rätt information 

överrapporteras och att risken för missförstånd eller förvrängningar av informationen reduceras. 

Verktyget är flexibelt och kan användas på alla inrättningar där viktig informationsöverföring 

sker. Vi har valt att undersöka hur SBAR upplevs av specialistsjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning.  
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BAKGRUND 

  

Kommunikation 

Ursprungligen kommer begreppet kommunikation ifrån det latinska ordet communicare och 

betyder att göra något gemensamt, att göra någon annan delaktig i eller att ha förbindelse med 

(Eide & Eide, 2009).  

 

Kommunikation innebär ett utbyte av information mellan två eller flera individer. Dialogen är 

den vanligaste formen av kommunikation och innebär att två personer omväxlande talar till 

och lyssnar på varandra i ett samtal. Medvetet och omedvetet väljer vi hur kommunikationen 

och informationen förs fram för att mottagaren ska förstå dess innebörd. Förförståelse och 

tolkning sker utifrån den kunskap vi har och därför måste kommunikationen etableras av 

ömsesidig förståelse och ta till vara bägge parters kunskaper och erfarenheter (Stål, 2008; 

Thornquist, 2001).   

 

En annan viktig del av kommunikationen är aktivt lyssnande där mottagaren förstår 

budskapet i informationen som förmedlas. För att säkerställa att mottagaren har uppfattat 

budskapet korrekt skall informationen prövas hos mottagaren, det vill säga att eventuella 

frågor och förtydligande av informationen skall ske i form av dialog. Dialogen skall vara klar 

och tydlig samt hållas till ämnet. Denna kommunikationsform kan jämföras med en så kallad 

stimulus-respons-modell dvs. att kommunikationen sker med en aktiv part i taget där 

sändaren paketerar informationen och överför denna till mottagaren och mottagaren 

bekräftar. I detta kommunikationsbegrepp bortser parterna från tolkningar och kontext och 

inspirerar inte till att utveckla förståelse eller inlevelse (Thornquist, 2001). 

 

”Komplementariteten mellan sändande och mottagande… visar sig i att de två som deltar i 

kommunikationshandlingen på sätt och vis utgör förutsättningar för varandra... De är två 

instanser som kompletterar varandra och som endast tillsammans kan få till stånd en 

fullständig kommunikationsakt (Rommetveit 1992: 33)”. (Thornquist, 2001) 
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En annan form av kommunikation är envägskommunikation där information utgår från en 

person. För att kunna förmedla informationen på bästa sätt och uppnå förståelse av budskapet är 

det viktigt att kommunikationen är exakt, tydlig och kortfattad.  

 

Något som måste tas i beaktande vid all form av kommunikation är den icke-verbala 

kommunikationen, t ex. kroppsspråk och ordens olika betydelse (Eide & Eide, 2009). 

Kommunicera är att utföra sociala handlingar, att delge och tillkännage något (Thornquist, 

2001). 

 

 

Kommunikation i vården 

Kommunikation och överrapportering sker dagligen inom vården. Feltolkningar och 

missförstånd är en stor bidragande faktor till att patientsäkerheten äventyras vid 

överrapportering. Enligt Rabol et al. (2011) sker missförstånd i kommunikationen i över 50 % av 

fallen och förekommer ofta vid förflyttning av patienter mellan vårdinstanser.  

Missförstånd sker även mellan olika personalkategorier och en av orsakerna är att sjuksköterskor 

och läkare använder sig av olika språk i den verbala kommunikationen. Sjuksköterskan är ofta 

lärd att använda ett mer beskrivande språk medan läkaren använder sig av korta beskrivningar 

tillsammans med medicinska termer (Thomas, Bertram, & Johnson, 2009; Wallin & Thor, 

2008).   

 

Faktorer som påverkar kommunikationen 

I en studie gjord av Payne, Hardey och Coleman (2000) framkom att olika faktorer påverkar 

kommunikationen vid överrapportering, till exempel utelämnande av ord, användning av 

förkortningar och avbrott i rapporteringen som kunde orsakas av att mottagaren inte uppfattade 

eller förstod informationen som gavs. Samtidigt menar de att en snabb och tydlig rapport tydde 

på stor kunskap. Vidare menar Leonard, Graham och Bonacum (2004); Sutcliffe, Lewton, och 

Rosenthal (2004) att faktorer som kön, stress, trötthet, sociala strukturer, hierarki, kulturell 

bakgrund och utbildning också influerar kommunikationen mellan vårdpersonalen. I Petrova, 

Baldacchio och Camilleris (2010) studie framkom att sjuksköterskor upplevde att stress var en 

av de vanligaste bidragande faktorerna för avvikelser inom vården. Stress är svårt att definiera, 

men kan beskrivas som högre ställda krav än personen mäktar med. Hur stress hanteras är  
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individuellt. Arbetsrelaterad stress inom sjuksköterskeyrket är vanligt förekommande då höga 

krav på arbetsförmåga och kompetens ställs. Några av de vanligaste orsakerna till att 

arbetsrelaterad stress inom vården förekommer är konflikt inom personalkategorierna, 

otillräcklig förberedelse, ledingsrelaterade problem och hög arbetsbelastning (McVicar, 

2003). Vidare menar Thomas, Bertram och Johnson (2009) att hög ljudnivå i arbetsmiljön 

bidrar till ineffektiv kommunikation och är en risk för missförstånd samt att viktig 

information inte uppfattas. 

 

Samspel är en viktig faktor för att kommunikationen ska fungera. Status och roller är begrepp 

som inkluderas i kommunikationen. Status förknippas med det formella som till exempel att 

vara läkare eller sjuksköterska, medan roll är hur individen förvaltar och utformar sin status. 

Det här betyder att medlemmar ur en yrkesgrupp har flera gemensamma drag som utbildning 

och profession, men det finns också individuella skillnader och erfarenheter. Hur individen 

framställer sig själv och uppträder har en betydelse i samspelet. Personer med ”högre” status 

har ofta en auktoritet i utgångläget, medan de övriga måste visa att de har kunskap. Den 

auktoritära kan fördela kunskap och kompetens medan de andra anpassar sig till en 

underordnad roll. Detta kan bidra till rollfördelningar och sämre kommunikation (Thornquist, 

2001). En australiensisk studie påvisade att god kommunikation mellan 

specialistsjuksköterska och läkare var av betydelse för en god patientvård. 99 % av deltagarna 

i studien ansåg att god kommunikation i arbetet mellan sjuksköterska och läkare minskade 

upplevelsen av stress och 89 % uttryckte specifikt att dålig kommunikation gav ett negativt 

stresspåslag (Elks & Riley, 2009). 

 

 I Deans (2009) litteraturstudie framkom att det fanns stora brister i kommunikationen mellan 

sjuksköterskor. Bristerna sågs främst vid överrapportering av patienter där orsakerna var 

okunskap inom kommunikation – att strukturera och kunna utföra en tydlig överrapportering. 

Tidsbrist var ytterligare en anledning, sjuksköterskor upplevde att rapporten tog för lång tid 

och blev ett hinder i patientarbetet. Attityder var också en bidragande faktor till brist i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor. Studien beskrev även att sjuksköterskor kunde 

uppleva att de tog tillfälle att hitta fel hos kollegan vid överrapportering istället för att ta emot 

viktig information om patienten. Malestic (2003) menar att en dålig kommunikation vid 

överrapportering, som till exempel irrelevanta detaljer, kan äventyra patientsäkerheten då 

viktig information inte lyfts fram. En god kommunikation mellan vårdpersonalen är av stor 

vikt för patientsäkerheten (Dean, 2009). 
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Thomas, Bertram och Johnson (2009) beskriver i sin studie hur nyexaminerade sjuksköterskor 

saknar erfarenhet och kunskap i professionell kommunikation. Erfarenheten är något som erhålls 

efter år av arbete medan kunskap är något som sjuksköterskorna ska tillhandahållas under 

studietiden. Kunskapen är oftast inte tillräcklig för att kunna utföra kommunikation på ett 

professionellt sätt utan erfarenhet och träning krävs. 

 

 

Patientsäkerhet 

Den 1 januari 2011 trädde den nya Patientsäkerhetslägen (SFS 2010:659) i kraft. Syftet med den 

nya lagen är att minska antalet vårdskador inom hälso- och sjukvård och att främja hög 

patientsäkerhet, oberoende av om misstagen beror på bristande rutiner/riktlinjer, så kallade 

systemfel, eller om misstagen/bristen ligger hos vårdpersonal. I lagen definieras patientsäkerhet 

som skydd mot vårdskada. Lidande, kroppslig/psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens vårdkontakt, anses 

vara en vårdskada. Allvarlig vårdskada definieras som skada som lett till att patienten fått ett 

väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. (SFS 2010:659) 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS1982:763) bör vården vara av god och säker 

kvalitet för att minska risken för vårdskador. För att uppnå dessa krav måste en kontinuerlig 

utveckling och förbättring av vården ske, detta kan göras genom att arbeta preventivt och 

belysa risker. (Risk och händelseanalys, Handbok för patientsäkerhetsarbete, 2009). 

 

Grundprincipen inom all vårdverksamhet är att ingen skall skadas inom vården. Trots detta 

drabbas cirka 100 000 patienter varje år av vårdskador i Sverige. Därför måste vården ha väl 

utvecklade system och rutiner så att misstag och felbehandlingar minimeras. En av de vanligaste 

orsakerna till tillbud och händelser inom vården är att det brister i kommunikation mellan 

personer eller verksamheter.  Hälso- och sjukvården är en riskfylld verksamhet där viktig och 

kritisk information överförs mellan personer och verksamheter och mellan olika yrkeskategorier. 

Eftersom brist på kommunikation kan leda till att patientsäkerheten hotas är det av stor vikt att 

information överförs korrekt i alla led (SKL, 2010). 
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Specialistsjuksköterskan 

Specialistsjuksköterskan har en vidareutbildning på högskolenivå med inriktning inom 

områden som anestesisjukvård, intensivsjukvård, operationssjukvård med flera. 

Specialistsjuksköterska är en skyddad titel i Sverige och får endast användas av en 

legitimerad sjuksköterska som har ansökt och fått beslut från Socialstyrelsen om rätten att 

kalla sig specialistsjuksköterska. (Socialstyrelsen, 2011). Som sjuksköterska krävs klinisk 

kunskap inom omvårdnad. Med detta menas att sjuksköterskan har lärdom i medicin och 

medicinsk patologi, det vill säga sjukdomslära. Sjuksköterskan ska kunna ge vård vid olika 

sjukdomstillsånd och har som uppgift att också kunna assistera och observera resultaten av 

den medicinska behandlingen (Nortvedt, 2001). Specialistsjuksköterskan har fördjupade 

kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument inom sitt område. Hon 

ansvarar för att säkerställa en säker och god kvalité i omvårdnaden (Vårdförbundet, 2012). 

Specialistsjuksköterskan inom intensivvård har kompetens i att vårda svårt sjuka patienter 

med sviktande vitala funktioner. Intensivvården är en enhet med avancerad diagnostik och 

övervakning (SFAI, 2011). Intensivvårdssjuksköterskan måste förutom sina patofysiologiska 

kunskaper erhålla kunskaper i högteknologisk utrustning som ofta används vid behandling av 

svårt sjuka patienter. Hon/han bör också ha färdighet i kommunikation då 

intensivvårdssjuksköterskan dagligen kommunicerar med patienter, anhöriga, läkare och 

framförallt kollegor (Kaflow, Relf, Bizek & Fontaine, 2009). Både journalföring och 

överrapportering kollegor emellan, speciellt vid skiftbyten, är en del av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter (Björvell, 2001).   

 

Standardiserade verktyg 

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) finns det en skyldighet att föra patientjournal och 

bestämmelser kring hur den ska vara utformad. Journalen ska bland annat innehålla uppgifter 

om patientens hälsotillstånd, andra personliga förhållanden samt vidtagna och planerade 

vårdåtgärder.  

 

VIPS (välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet) är en strukturerad 

journalföringsmodell som hjälper till att strukturera patientinformation. I denna modell 

kategoriseras informationen i form av sökord. Vanliga sökord är andning, cirkulation, 

nutrition, kommunikation, med flera. VIPS kan också tillämpas som stöd för att skapa  
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struktur vid överrapportering. Denna modell är den vanligaste dokumentationsmodellen som idag 

används inom svensk sjukvård. (Björvell, 2001).   

 

Den amerikanska organisationen Joint commission of accreditation of healthcare organization 

(JCAHO) är en frivillig organisation som certifierar och ger fullmakt åt olika hälsoprogram och 

organisationer i USA. Under perioden 1995 – 2005 i USA rapporterade JCAHO avvikelser där 

65 % berodde på brister i kommunikationen. JCAHO har använt sig av Crew  

Resource Management (CRM), som används flitigt inom industrin och flyget, för att utveckla ett 

strukturerat kommunikationsverktyg som minimerar risken för bristande kommunikation inom 

vården. CRM är ett hjälpmedel och tillvägagångssätt i system där den mänskliga faktorn kan ha 

förödande konsekvenser och där fokus ligger på kommunikation, beslutsfattning, koordination, 

ledarskap och relationer (Matic, Davidson & Salomonson, 2010).  

  

Strukturerad överrapportering enligt SBAR 

En av flera strukturerade kommunikationsverktyg som ingår i CRM är SBAR (Situation, 

Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) som initialt utvecklades av den amerikanska militären för 

att säkerställa informationsöverföringen (Wallin & Thor, 2008). 

Syftet med SBAR är att säkerställa att rätt information överrapporteras och att risken för 

missförstånd eller förvrängningar av informationen reduceras. SBAR står för:  

 

S (Situation) – presentation av orsak och problem som föranlett vårdkontakten. 

B (Bakgrund) – presentation av vad som är relevant för situationen, till exempel patientens 

medicinska bakgrund. 

A (Aktuellt tillstånd) – sammanfattning av viktiga fakta för situationen och tolkning av 

denna. 

R (Rekommendationer) – föreslå åtgärder och efterfråga mottagarens synpunkter och frågor 

och på så sätt öppna för fortsatt dialog. 

 

Vid överrapportering enligt SBAR är det viktigt att sändaren, dvs. den som ger rapporten, 

använder ett enkelt och direkt språk. Mottagaren bör lyssna aktivt och inte avbryta rapporten. 

Eventuella frågor som uppkommer under rapporten ställs efter att rekommendationerna har givits 

av sändaren. Enligt SBAR ska rekommendationerna avstämmas för att kontrollera att mottagaren 

uppfattat rapporten korrekt (SKL, 2010; Wallin & Thor, 2008).   
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Tidigare studier av SBAR 

I en studie av Amto-Vealey, Barba och Vealey (2008) ges ett exempel på hur SBAR kan 

användas för att öka patientsäkerheten vid överrapportering. Studien visar också hur SBAR 

ökar kommunikationen och att viktig patientinformation överförs. Ofta missas viktig 

information vid överrapportering, till exempel patientens medicinska bakgrundshistoria, 

vilket kan leda till förödande konsekvenser för patienten (Amato-Vealey et al., 2008).  

 

I USA introducerades SBAR i sjukvården för att hjälpa till att strukturera och förbättra 

kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare i akuta situationer (Leonard et al., 

2004).  SBAR är lätt att arbeta med och gör det enkelt att stegvis strukturera kritisk 

information som skall överföras (Amato-Vealey et al., 2008). Idag används SBAR inom flera 

områden i hälso- och sjukvården (SKL, 2010).  

 

Studier visar att SBAR ökar patientsäkerheten och effektiviserar samarbetet mellan 

vårdgivarna. Beckett & Kipnis (2009) utförde en enkätstudie vid en enhet före och efter 

införandet av SBAR. Resultatet visade ett bättre samarbete mellan läkare och sjuksköterskor, 

vilket ökade patientsäkerheten. Personal vågade ställa frågor när det var något de inte förstod. 

Efter införandet av SBAR upplevde både läkare och sjuksköterskor en förbättrad 

kommunikation, ett bättre samarbete och en ökad teamkänsla (Beckett & Kipnis, 2009). 

I en liknande studie av Velji, Baker, Fancott, Andreoli, Boaro, Tardif, Aimone och Sinclair 

(2008) visade resultatet på ett ökat arbete för patientsäkerheten, ökat samarbete inom enheten 

och förbättrade överrapporteringar. Vidare minskade antalet avvikelserapporter och 

feedback/kommunikationen vid fel och riskbedömningar förbättrades (Velji et al., 2008). 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Vikten av god kommunikation inom hälso- och sjukvården är av betydelse. Att ge och ta emot 

patientrapporter är en stor del av specialistsjuksköterskans dagliga arbete. Missförstånd och 

förlust av information är vanligt förekommande vid överrapportering på grund av ingen eller 

sämre genomarbetad struktur. Om ingen given struktur finns att följa kan det leda till att 

överrapporteringen upplevs som otydlig och viktiga uppgifter kan utelämnas eller feltolkas. 

Genom att använda sig av ett strukturerat kommunikationsverktyg, som SBAR, går det att minska 

risken samt förebygga för utebliven information vid överrapportering. Det är av betydelse att 

undersöka hur sjuksköterskorna som använder sig av SBAR upplever SBAR som 

kommunikationsverktyg. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor upplever SBAR som 

kommunikationsverktyg vid överrapportering.  
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METOD 

 

Design  

Metod vald för denna studie är empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats (Trost, 2010). 

Kvalitativ ansats innebär att studien är beskrivande och utforskande, då den beskriver 

deltagarnas upplevelser (Polit, Beck & Hungler, 2001; Polit & Beck, 2008). Studien har 

gjorts genom semistrukturerande intervjuer, vilket innebär att samtalet är inriktat på 

bestämda ämnen som författaren valt ut i förväg (Dalen, 2007). Författarna valde att använda 

sig av öppna frågor för att ge deltagarna möjligheten att svara fritt och för att få med så 

mycket som möjligt av deltagarnas upplevelser. 

 

Urval 

Författarna använde sig av bekvämlighetsurval, det vill säga deltagarna valdes ut från den 

Intensivvårdsavdelning som var uttagen till studien och för att överensstämma med studiens 

syfte. Författarna hade kunskap om att de som deltog i studien arbetade med SBAR som 

kommunikationsverktyg och att deltagarna var enkla att nå, då en av författarna arbetar på 

intensivvårdsavdelningen och kunde tillfråga om deltagandeintresse för studien (Malterud, 

2009).  

För att få hjälp med att finna deltagare som överensstämde med inklusionskriterierna vände 

sig författarna till vårdchefen på utvald instans. Författarna tilldelades en lista på de 

intensivvårdssjuksköterskor som överensstämde med inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna för studien var specialistsjuksköterskor med mer än 3 års 

yrkeserfarenhet på intensivvårdsavdelningen då deltagarna har arbetat där både före och efter 

införandet av SBAR. Anledningen till detta var att författarna ville att deltagarna skulle ha 

tidigare arbetssätt att jämföra med. Ett mail med förfrågan och deltagarbrev skickades ut till 

samtliga som kunde inkluderas i studien. Även information om att deltagandet var frivilligt 

och behandlades konfidentiellt delgavs, det vill säga att deltagarna inte namnges i studien (se 

bilaga 2). Författarna erhöll inga svar på utskicket av deltagarbrev. En av författarna 

tillfrågade under sin arbetsdag slumpmässigt fem intensivvårdssjuksköterskor som befann sig 

på avdelningen om intresse av att delta i studien. Dessa fem deltagare fanns med på den lista 

av dem som överensstämde med inklusionskriterierna. Alla fem tillfrågade tackade ja till att  
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delta i studien. Deltagarna i studien var fem stycken totalt, varav fyra var kvinnor och en man i 

åldrarna 45 till 56 år. Deltagarna hade arbetat på intensivvårdsavdelningen i 4 till 26 år. 

 

 

 Datainsamlingsmetod 

Frågorna som ställdes hade öppna svarsmöjligheter, vilket gav deltagarna lika chans att säga sin 

åsikt om samma frågor (Ahrne & Svensson, 2011). Då erfarenhet av att intervjua saknades läste 

författarna om förberedelser inför och utförande av en forskningsintervju i Kvale och 

Brinkmann (2009) där författarna tog fasta på fördelen med att ställa korta och enkla frågor. 

Frågorna skulle inte heller på något sätt vara ledande.   

 

Deltagarna fick information om studiens syfte och om hur intervjun skulle gå till väga. 

Intervjuerna skulle spelas in med bandspelare och fyra huvudfrågor skulle ställas till deltagarna. 

Intervjuerna skulle ske avskilt i konferensrum utanför avdelningen eller om deltagarna hade andra 

önskemål. När intervjuerna påbörjades fick deltagarna först kort beskriva hur de tänkte och hur de 

lade upp sin rapport (a.). Vidare ställdes fyra huvudfrågor (b-e.) samt följdfrågor när något 

behövde utvecklas och deltagarna fick svara fritt. Frågorna var: 

 

a. Beskriv ditt överrapporteringsförfarande. 

b. Hur upplever du att arbeta med SBAR som verktyg? 

c. Vad ser du för fördelar med SBAR? 

d. Vad ser du för nackdelar med SBAR? 

e. Hur upplever du att SBAR efterföljs inom arbetsgruppen? 

 

Under intervjuerna var en av författarna moderator som ledde intervjuerna medan den andra 

författaren var observatör och förde anteckningar.  Rollerna byttes av mellan författarna vid de 

olika intervjuerna. Rollerna byttes av mellan författarna vid de olika intervjuerna då följdfrågor 

uppkom baserade på de svar deltagarna gav, då författarna ville ha mer utvecklande svar eller 

förtydligande av svaret. Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer, vilket var en 

fördel då förtydligande av frågorna kunde göras under pågående intervju och båda författarna 

kunde se specialistsjuksköterskornas reaktioner på frågorna.  

Efter intervjuerna transkriberades insamlat material ordagrant, dvs. författarna ändrade endast 

form från muntligt språk till skrivet och transkriberingen delades upp mellan författarna (Kvale &  
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Brinkmann, 2009). Transkriberingen delades upp mellan författarna för att det var i enlighet 

med författarnas egna tidscheman vid perioden.  

 

 

Dataanalys 

Författarna analyserade det inspelade materialet individuellt och gemensamt. Båda parterna 

lyssnade och läste igenom materialet flertalet gånger för att säkerställa att allt som sades på 

banden kom med i textad form. Att genomarbeta materialet upprepade gånger ger  

författarna ett helhetsperspektiv på sin data (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter 

genomlyssning och upprepad läsning fördes en diskussion mellan författarna. Under 

diskussionen kontrollerade författarna sinsemellan att tolkning av utarbetad data uppfattades 

likvärdigt av författarna, diskuterade hur deltagarna svarat på frågorna, om deltagarna hade 

använt sig av vissa gester under intervjuerna och vad/hur de hade menat med sina svar. 

Resultatet valdes att presenteras utifrån punkterna a-e och stärktes av citat utifrån deltagarnas 

svar. 
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ETISKA ASPEKTER 

 

Innan studien påbörjades söktes tillstånd för att få genomföra studien hos vårdenhetschef för vald 

instans, se bilaga 1. Deltagandet var frivilligt och konfidentiellt, vilket deltagarna informerades 

om. Första kontakten med deltagarna gjordes via e-post och ett brev medsändes som gav 

deltagarna information om studiens syfte, se bilaga 2. Information om att de kunde avbryta sin 

medverkan när de vill utan att uppge skäl till varför gavs (Dalen 2007).  

Efter transkribering av intervjuerna erbjöds deltagarna att få läsa igenom materialet för eventuella 

ändringar. Vidare hanterades transkriberat material konfidentiellt och har endast lästs av 

författarna.  Författarna valde att inte redogöra för vilken avdelning samt sjukhus studien 

genomförts på för att stärka konfidentialiteten (a.a). 
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RESULTAT 

 

Nedan presenteras resultatet av specialistsjuksköterskors upplevelse av att arbeta med 

kommunikationsverktyget SBAR vid en Intensivvårdsavdelning i Mellansverige. 

Redovisningen av materialet i resultatet kommer inte att ske urskilt från respektive intervju 

utan hopslaget. Resultatet presenteras efter punkterna a-e.  

 

a. Beskriv ditt överrapporteringsförfarande 

Initialt ombads deltagarna att beskriva sitt överrapporteringsförfarande, samtliga deltagare 

ansåg sig rapportera enligt SBAR. Enligt verktyget skall information om patientens situation, 

det vill säga anledningen till vårdtillfället presenteras först. Därefter ges information om 

patientens bakgrund som efterföljs av det aktuella för patienten just nu. Sist i strukturen ges 

rekommendationer där ordinationer och vidare åtgärder ges.  Dock kunde författarna notera 

att vissa modifikationer gjordes av deltagarna, speciellt under Aktuellt tillstånd där två 

deltagre använde sig av dokumentationsmodellen VIPS (välbefinnande, integritet, prevention 

och säkerhet). Under aktuellt tillstånd i SBAR strukturerades rapporterna utifrån sökord i 

VIPS som andning, cirkulation, elimination, hud med flera. De andra deltagarna i studien 

använde sig mer av ABCDE-principen, som står för Airway, Breathing, Circulation, 

Disablilty och Environment. Denna struktur används främst vid akuta situationer som vid 

traumavård etcetera där man snabbt vill få en helhetsbild av patienten och på vilken eller 

vilka fysiska funktioner som är sviktande. 

 

”Jag tänker först anledningen man ligger här, tidigare sjukdomar och sen så tänker jag 

VIPS uppifrån och ned.” 

 

”Varför patienten är här, bakgrunden… enligt vitalparametrar, alltså andning, 

cirkulation, elimination.” 

 

 

b. Hur upplever du att arbeta med SBAR som verktyg? 

Samtliga deltagare upplevde SBAR som ett bra verktyg att arbeta efter då det gav en struktur. 

En deltagare upplevde dock att det tog lite tid att sätta sig in i det då det blir ett nytt sätt att  
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rapportera efter, men att man upplevde det positivt med en struktur. Strukturen gav en känsla av 

att all viktig information kom med. Känslan av att SBAR var ett verktyg som man blev styrd av 

uppkom då överrapportering sker utifrån en given struktur.  Samtidigt gavs en positiv känsla av 

att arbeta efter en struktur då den ingav en trygghet. SBAR upplevdes som ett pålitligt verktyg 

att arbeta efter då det minskade riskerna för att information skulle missas eller glömmas bort. 

SBAR upplevdes också som ett lätt verktyg att använda då det var enkelt att förstå och följer 

man strukturen får man med allt som är av vikt. 

 

”…/…/Ärligt talat så finns väl inget annat system att jobba efter, det är ett mycket bra 

hjälpmedel.” 

 

 

c. Vad ser du för fördelar med SBAR?  

Vid förfrågan om vilka fördelar som finns med SBAR som kommunikationsverktyg framkom att 

det är ett lätt verktyg att arbeta efter då man enkelt kan skapa en struktur utifrån bokstäverna i 

SBAR. Med hjälp av verktyget fås en väl sammansatt bild av patienten, vilket inger en större 

trygghet speciellt vid akuta situationer. Återkommande i alla fem intervjuer var också att 

användning av SBAR gav rapporterna mer fokus på de aktuella problemområdena. Man 

fokuserade inte så mycket på bakgrunden, det vill säga gammal bakgrundshistoria, utan 

patientens nutida situation lyftes fram. En av deltagarna poängterade att det positiva med att 

fokusera på det aktuella i rapporten gjorde att specialistsjuksköterskan kunde börja arbeta direkt 

med patienten istället för att behöva påbörja sitt arbetsskift med att söka efter mer information i 

patientens journal. 

 

 

”…/…/ den som får rapporten vet att man får en väl sammansatt bild...” 

 

Vidare påpekade två deltagare att överrapportering innan införandet av SBAR var av väldigt 

varierande kvalitet. Det vill säga hur innehållsrik och detaljerad den var berodde på vem som 

rapporterade, då alla rapporterade på sitt egna sätt. Rapporten kunde upplevas som rörig och 

avsaknad av en röd tråd i rapporterna förekom. En av deltagarna påpekade att det tidigare inte 

fanns en given struktur att följa, eller verktyg att arbeta efter vid överrapportering så uppstod viss 

osäkerhet i om all viktig information skulle komma med i rapporten. På grund av detta kunde det 
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bli avbrott i rapporten då frågor och förtydligande krävdes innan den som gav rapporten var klar 

med sin överrapportering. Resultat av detta blev att den som gav rapporten kom av sig och 

strukturen fallerade. Rapporten blev rörig och information som var tänkt att delges kunde missas. 

För att kunna ge en bra sammansatt rapport behöver den som ger rapporten förbereda sig genom 

att tänka igenom och strukturera vad som ska tas upp och vad som är relevant. Det fanns olikheter 

i kunskapen kring detta förförande. Vissa saknade struktur i sin rapport eller kunskap i hur de 

själva skulle strukturera en rapport för att få med all väsentlig information. 

 

 

”Förr var det lite så, om jag får av den, så vet jag att jag får en bra utförd rapport och får 

jag utav den, så kan jag lika gärna låta bli att få rapporten, för då kan jag gå in och läsa 

istället.” 

 

En av deltagarna poängterade att användandet av SBAR förbättrade kommunikationen vid 

överrapportering och att rapporterna flöt bättre då man hade en struktur att gå efter. Avbrotten 

under överrapporteringarna minskade då alla arbetade efter samma struktur. De visste på 

förhand vilken information som kom vart i rapporten och behövde inte avbryta under rapportens 

gång. Samtliga på avdelningen fick genomgå kurs i SBAR och lära sig om hur man lägger upp 

en rapport enligt SBAR struktur. Missförstånden minskade vid användandet av SBAR då det 

fanns en given struktur att gå efter och rapporterna blev mindre tidskrävande på grund av att den 

som ger rapporten håller sig till strukturen och tar upp det som är väsentligt utan utsvävningar 

om saker som är irrelevant i nuvarande situation. 

 

”/…/ så rapporterade vi enligt SBAR och helt plötsligt så sa man: vad det flyter på bra, 

och det var ju inga missförstånd eller mycket mindre missförstånd.” 

 

Samtliga deltagare talade också mycket om struktur och hur viktigt det är att rapporten är 

strukturerad så att ingen information ska missas och hur det underlättar för den som tar emot 

rapporten. En rapport enligt SBAR ingav en större trygghet då mottagaren visste i vilken 

ordning informationen skulle komma. Man kunde då lättare förbereda sig mentalt på den 

kommande informationen och visste att åtgärder som skulle utföras presenterades i slutet av 

rapporten. 
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”Om jag sitter och tänker på något helt annat så vet jag ju egentligen att det kommer 

längre ned och då kan jag ju släppa det och koncentrera mig på vad den som säger 

rapporterar.” 

 

Alla deltagare upplevde att dom innan införandet av SBAR skapat sig en egen struktur vid 

överrapportering.  En del skapade struktur efter VIPS och andra efter ABCDE-principen eller 

en blandning av olika modeller. Innan deltagarna arbetade efter en given struktur som SBAR, 

skapades strukturer som kändes trygga för dem själva att arbeta efter. Ofta var denna struktur 

förvärvad genom mer erfarna kollegor på arbetsplatsen eller handledare under studietiden, som 

sedan modifierades till en egen struktur.   

 

”Jag tycker att det här är ju något jag utarbetat. Det hette ju inte SBAR, utan det var 

bara att vi strukturerade rapporten för att få med det som var väsentligt.” 

 

”Jag tycker att jag rapporterade ganska enligt SBAR redan innan det infördes.” 

 

”Jag känner att jag har en struktur som jag alltid arbetar efter som minskar alla 

eventuella risker att någonting ska missas eller att man glömmer bort något.” 

 

”/.../ varje person nästan har sitt egna lilla sätt att rapportera, så tjugo sjuksköterskor 

på en avdelning, har du då otur, så har du tjugo olika sätt att rapportera på med olika 

nyans. Så man lyfter fram olika saker.” 

 

d. Vad ser du för nackdelar med SBAR? 

Samtliga deltagare uttryckte en svårighet i att implementera verktyget hos alla i arbetsgruppen då 

alla inte såg förändringar i arbetssättet som något positivt. Anledningen till detta var att det var 

svårt att gå ifrån gammalt invant sätt att rapportera och en motsträvighet till förändring och 

förnyelse. Motsträvigheten till förändring ska ha uppstått på grund av en upplevelse av 

förolämpning mot det egna inlärda sättet att rapportera, det vill säga känslan av bristande kunskap 

i att kunna ge en utförlig rapport. 

 

”Folk är rätt så aviga till att bli undervisade i sånt här, dom tycker det är larvigt och det är 

jobbigt och sen såna personer som har jobbat väldigt länge, dom blir nästan förnärmade om 
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man kommer och säger att nu ska du få lära dig ett bättre sätt att rapportera på. För dom 

tycker att mitt sätt har ju funkat i 30 år.” 

 

En av deltagarna trodde att det skulle krävas ett generationsskifte för att SBAR skulle kunna 

implementeras fullt ut inom sjukvården. Vidare menade deltagaren att rapportering enligt SBAR 

har börjat läras ut under grundutbildningen till sjuksköterska och genom detta lär sig nyutbildade 

sjuksköterskor att strukturera rapporter med hjälp av verktygen SBAR. Då de nyexaminerade 

sjuksköterskorna inte har någon tidigare erfarenhet vid överrapportering att jämföra med så blir 

det en självklarhet att arbeta efter en struktur.  

 

”… jag tror det ska till ett generationsskifte, innan det liksom slår igenom helt.” 

 

Vidare uttryckte en deltagare specifikt att omvårdnaden inte inkluderades i rapporterna när SBAR 

användes och att rapporten blev mer medicinskt inriktad. Samma deltagare uttryckte också en 

stark oro för patientsäkerheten och sin profession då upplevelsen var att omvårdnaden fick stå 

tillbaka för den akuta situationen och det rent medicinska. Deltagaren upplevde att 

sjuksköterskans profession som omvårdnadsansvarig kom i skymundan, omvårdnadsdiagnoser 

och omvårdnadsåtgärder tydliggörs inte vid användandet av SBAR som verktyg. Deltagarens 

uttryck om oro för patientsäkerheten tolkas som att omvårdnaden och omvårdnadsåtgärderna inte  

framkommer på samma sätt som vid användning av VIPS-sökord under en rapport med SBAR. 

Deltagaren ifrågasatte var omvårdnaden för till exempel munvård kom med i SBAR.  

Deltagaren uttryckte att SBAR lämpade sig mer för direkta akuta situationer än vid sedvanlig 

rapportering.  Vidare ansågs att sjuksköterskan blir mer som en förlängd arm åt läkaren och 

använder sig mer av medicinska termer istället för att lyfta omvårdnaden som är 

sjuksköterskans profession. 

 

 

”Det är ju mycket medicinskt i SBAR, liksom den bara säkerställer det medicinska inte 

omvårdanden och det tycker jag är en brist.” 

 

”/…/ när man införde SBAR att jag ifrågasatte var är punkten för omvårdnad för det är 

den är inte tydlig i det konceptet och det tycker jag är allvarligt för vår profession och 

patientsäkerheten.” 
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Två deltagare upplevde att överrapporteringen blev väldigt styrd av SBAR, det vill säga att en 

given struktur är redan utarbetad och man följer strukturen på hur och vad som ska ingå i 

rapporten. Inget utrymme lämnas för utsvävningar eller personifiering av rapporten.  

 

”Det är ju klart att man är superstyrd av det…/…/ kan ju upplevas som otroligt 

trubbigt.” 

 

Tre deltagare uttryckte att de upplevde kategorin Situation i SBAR som svår då patientens 

situation kunde förändras ett flertal gånger under dagen och det upplevdes som svårt att 

precisera aktuell situation vid rapportering. 

 

”Det gäller att komma ihåg det som är relevant för situationen…/…/ det gäller att 

komma ihåg vilken situation man är i.” 

 

 

e. Hur upplever du att SBAR efterföljs inom arbetsgruppen? 

SBAR är implementerat på intensivvårdsavdelningen och det är sagt att alla ska rapportera 

utifrån verktyget SBAR. Samtliga deltagare i studien poängterade att SBAR till stor del 

efterföljs av specialistsjuksköterskorna, dock upplevde de att läkarna inte följde SBAR fullt ut 

utan snuddade vid det. Hur stor del av rapporten som var utformad efter SBAR struktur var 

personbundet. Överrapporteringar upplevdes inte som dåliga eller ostrukturerade, men att 

läkarna oftast använde sig av ABCDE-principen. 

 

”…/…/ tycker jag ändå att våra doktorer ändå är rätt bra på överrapportering. Även 

om det kanske inte är liksom exakt i SBAR så är det ju ABC…” 

 

Motsträvighet fanns i intervjuerna där en av deltagarna ansåg att läkarna inom teamet blev bättre 

och bättre på att använda SBAR vid överrapportering medan en annan deltagare uttryckte att det 

var svårt att få läkarna att rapportera enligt SBAR. Detta kunde enligt deltagaren bero på rang, 

status och hierarki. För att få med läkarna menade deltagaren att det måste komma från högre 

instans på läkarsidan. Det krävs en ansvarig som driver på att alla inom läkargruppen också ska 

använda sig av SBAR. 
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Vid studiens genomförande fanns det ingen ansvarig på intensivvårdsavdelningen för 

implementeringen av SBAR på läkarsidan. Deltagaren uttryckte svårigheter att som sjuksköterska 

påpeka när SBAR inte efterföljs vid rapportering mellan läkare och sjuksköterska. Deltagaren 

upplevde att läkarna blev aviga av att bli tillsagda av en sjuksköterska om hur rapporten skulle 

struktureras och vad som är relevant att ta upp och i vilken ordning.   

  

”Speciellt om man är av fel titel, alltså jag som sjuksköterska har skitsvårt att tala om 

för en läkare att nu ska vi rapportera enligt SBAR.” 

 

Vidare uttryckte tre deltagare att specialistsjuksköterskor var bättre på att använda SBAR vid 

överrapportering, speciellt sinsemellan. Uppfattningen var att de allra flesta försökte och arbetade 

på att strukturera rapporter enligt SBAR.  

 

”Jag tycker sköterskorna är bättre på SBAR.” 

 

”Jag tycker faktiskt vi är lite bättre när vi rapporterar till varandra.” 

 

Studien visar att efterföljsamheten var större vid överrapportering specialistsjuksköterskor 

emellan än mellan läkare och specialistsjuksköterskor.  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Syftet med en intervju var att få beskrivande information och att undersöka andra människors 

upplevelser. Den kvalitativa intervjun är en lämplig metod för att ge insikt om deltagarnas 

egna erfarenheter, känslor och tankar (Dalen, 2007). Då studien är uppbyggd på upplevelser 

av deltagarna så blir detta subjektiva tolkningar. För att styrka giltigheten skulle författarna 

kunnat utarbeta materialet i kategorier och underkategorier som skulle ha förenklat för 

läsarna att granska om dessa överensstämmer med innehållet i texten. Författarna började 

med att kategorisera sitt material, men problem uppstod i att få ihop både huvudkategorier  
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och underkategorier. Under bearbetningen av materialet kom författarna fram till att presentera 

resultatet utifrån punkterna a-e och styrka giltigheten med citat som plockades ut ur 

transkriberingen och framställdes under varje frågeställning (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). 

 

Författarna valde att genomföra enskilda intervjuer, för att minimera risken att deltagarna skulle 

påverkas av andras åsikter. Dock fann författarna att denna metod inte gav så uttömmande svar 

som förväntats. En av anledningarna till detta kan vara att författarna inte hade någon tidigare 

erfarenhet av att utföra en intervjustudie och saknade kunskap i detta förfarande. Följdfrågor och 

förtydligande efterfrågades av författarna under intervjuerna, men bidrog inte till ett bredare 

resultat. Författarna tog också mailkontakt med deltagarna under bearbetning av resultatet då 

ytterligare frågor om förtydligande uppstod utifrån deltagarnas svar. Bara en av deltagarna 

svarade. Studien skulle ha kunnat få ett bredare resultat om fler hade deltagit och författarna haft 

mer kunskap och erfarenhet av intervjustudier. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008), 

är det en fördel att forskaren har en stor erfarenhet och kunskap för att nå ett brett resultat. 

 

Fokusgruppsintervjuer skulle kunna ha bidragit till ytterligare diskussion och berikat resultatet 

genom fler antal deltagare (Kvale & Brinkman, 2009). På grund av hög arbetsbelastning och 

tidsbrist på utvald intensivvårdsavdelning fanns det inte utrymme att skapa fokusgrupper. 

  

En annan metod som hade varit intressant för resultatet skulle ha varit att inkludera läkare i 

studien. Författarna anser att studien skulle vara överförbar och kunna användas vid andra  

yrkeskategorier inom intensivvårdsavdelningen. Troligtvis hade resultatet blivit bredare om 

fokusgrupper med läkare och specialistsjuksköterskor hade genomförts. Det hade säkerligen 

skapat intressanta diskussioner med olika perspektiv och synvinklar genom frågeställningarna 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Med den begränsade tid som fanns för denna studie fann författarna att bekvämlighetsurval var 

lämpligast, dvs. att deltagarna och intensivvårdsavdelningen som valdes ut till studien var lätta 

för författarna att nå då en av författarna hade en etablerad kontakt med avdelningen sedan 

tidigare (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Författarna började med att skicka ut ett mail med förfrågan om frivilligt deltagande i studien till 

alla specialistsjuksköterskor på utvald intensivvårdsavdelning, men på grund av dålig respons  
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tog författarna kontakt med en chefsjuksköterska på den utvalda instansen för att få hjälp med 

urvalet. Författarna såg en viss risk med att få hjälp med urvalet, då resultat oc 

konfidentialiteten riskeras. För att undvika detta bad författarna endast om namn på 

eventuella deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna för denna studie. 

 

Samtliga fem deltagare tillfrågades muntligt innan intervjun genomfördes och alla var positivt 

inställda till deltagandet och den valda metoden. Inget bortfall skedde i studien, men skulle 

författarna fortsatt med flera intervjuer skulle ett visst bortfall säkerligen ses (Bryman, 2008). 

 

Valet av att fem deltagare skulle inkluderas i studien togs av författarna innan studien 

påbörjades. Författarna hade gjort en uppskattning av den tid det skulle ta för genomförandet 

och bearbetning av materialet. I efterhand skulle författarna sannolikt kunnat genomföra 

några intervjuer till, men då erfarenhet av denna typ av studie fattades ville inte författarna 

riskera att få för mycket material, som inte skulle hinnas med att bearbetas. 

 

Samtliga fem intervjuer spelades in med bandspelare. Denna metod är att föredra vid intervju 

då den ger författarna möjlighet att koncentrera sig på ämnet och få med tonfall, pauser och 

dylikt som registreras. Ljudinspelning ger också författarna möjlighet till flertalet 

omlyssningar av materialet (Kvale & Brinkman, 2009). Dock kan deltagaren bli hämmad och 

känna obehag inför att bli inspelad på band och detta skulle kunna resultera i mindre 

uttömmande svar (Bryman, 2008). Detta skulle kunna vare en anledning till att det var svårt 

att få utömmande svar från deltagarna i studien. 

En annan metod hade varit att föra utförliga anteckningar under intervjuerna. Dock såg 

författarna stora nackdelar med denna metod och beslutade att avstå från den, på grund av att 

det skulle kunna vara distraherande och avbryta samtalsflödet under intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2009). 

  

En intervjustudie är tidskrävande, framförallt vid transkribering och analys av materialet. 

Bearbetning och transkribering gjordes av författarna själva eftersom denna process gav 

författarna möjlighet att grundligt lära känna sin data (Dalen, 2007). 

 

Under analysen lyssnade och läste författarna igenom materialet ett flertal gånger för att 

minimera risken att viktig information missades. Diskussioner, tolkning och grundlig 

bearbetning av insamlad data gjordes tillsammans av författarna, vilket stärker studiens  
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trovärdighet (Kvale & Brinkman, 2009). Diskussionerna mellan författarna under analysarbetat 

har inkluderat reflektion över olika tolkningsmöjligheter. Här har författarna noggrant gått 

igenom vad deltagarna menade med sina svar och om författarna tolkat svaren likvärdig, vilket 

gör att studiens tillförlitlighet stärks (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).   

 

Författarnas förförståelse för ämnet i studien har beaktats, det vill säga att egna värderingar 

medvetet har bortsetts vid analys och bearbetning. Egna engagemang och föreställningar har fått 

stå tillbaka och all information har granskats kritiskt och likvärdigt (Närvänen, 1999). 

Författarnas styrka i detta är att en av författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att arbeta 

med SBAR som verktyg och därmed inte skapat sig någon egen upplevelse av detta och därmed 

kunde tolkning utföras från två perspektiv. 

 

Det finns en viss risk med att utföra intervjuer där forskaren känner till deltagarna i studien. 

Egna uppfattningar om person kan komma att färga analysarbetet. Då båda författarna deltog 

under samtliga intervjuer ansågs det inte föreligga någon risk. En av förafattarna kände heller 

inte till deltagarna sedan tidigare och kunde därmed reflektera över vad som sagts under 

intervjuerna utan några personliga värderinga om deltagarna (Närvänen, 1999). 

 

  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelse av att arbeta med 

SBAR som kommunikationsverktyg vid överrapportering. SBAR upplevdes som ett bra och lätt 

verktyg att arbeta med då det gav en strukturerad rapport och väl sammansatt bild av patienten. 

Vidare framkom det att en struktur vid överrapportering ingav en känsla av trygghet, en bild av 

vad som kunde förväntas av rapporten och att alla gjorde lika. Flertalet studier har påvisat att en 

strukturerad kommunikation är att eftersträva för att minska risken av feltolkningar, 

missförstånd och missad information. I Storbritannien gjordes en studie på förhållandet mellan 

användandet av ett strukturerat verktyg vid överrapportering och patientinformation som fanns 

med i rapporterna. Studien var en liten studie på ett rehabiliteringssjukhus inom äldrevården och 

pågick i fyra veckor. Ett standardiserat underlag som skulle användas vid överrapportering togs 

fram. Resultatet visade att sjuksköterskorna som fick använda verktygen upplevde det positivt 

att arbeta utifrån ett verktyg. Upplevelsen var framför allt att det hjälpte dem att fokusera på 

rapporten (Fenton, 2006).  
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Vid strukturerad överrapportering minimeras risken för utsvävningar om det som inte är 

väsentligt för situationen och rapporterna blir mindre tidskrävande och mer koncentrerade på 

det som är aktuellt.  (Beckett & Kipnis, 2009; Donahue, Miller, Smith, Dykes & Fitzpatrick, 

2011; Thomas, Bertram & Johnson, 2009; Velji, Baker, Fancott, Andreoli, Boaro, Tardif, 

Aimone & Sinclair, 2008; Wallin & Thor, 2008). 

 

För att uppnå en bra överrapportering krävs bra samarbete och kommunikation mellan 

vårdpersonal. Även kunskap om kommunikation är av stor vikt (Rabol et al., 2011). I 

studiens resultat framkom att en strukturerad rapport underlättar för den som får rapporten 

genom att personen vet när och i vilken ordning informationen kommer. Det blir lättare för 

mottagaren att koncentrera sig på informationsflödet och oron för att information missas 

minskas då det finns en given struktur att följa. 

 

I resultatet framkom att man tror att ett generationsskifte krävs för att SBAR ska slå igenom 

helt. Nyutbildade sjuksköterskor som har kunskap i kommunikation och strukturering enligt 

SBAR tar med sig sin kunskap och det blir en självklarhet för dem att använda sig av en 

given struktur vid rapportering. I en studie gjord av Skaalvik, Normann och Henriksen (2010) 

påvisas att verbal kommunikation vid överrapportering kan vara ett bra lärotillfälle där man 

får en helhetsbild av patienten. Det är då viktigt att rapporten är strukturerad och att en röd 

tråd finns. I alla fem intervjuer rådde en enighet om att SBAR gjorde rapporten mer 

fokuserad på det aktuella i patientens situation och att rapporterna blev mer effektiva. 

(Beckett & Kipnis, 2009). 

 

Motsträvighet och missnöje med att använda sig av en given struktur vid rapportering hos 

erfaren vårdpersonal kan bero på att en instans, som vården, där ny forskning och 

förbättringsarbete sker kontinuerligt, kräver nytänk och förnyelse. Känslan av att det gamla 

invanda sättet att arbeta på och som upplevdes vara bra hela tiden måste förnyas och ändras. I 

resultatet nämns att upplevelsen av förnyelse i arbetet också kan ge en känsla av att 

kompetensen i överrapportering ifrågasätts. I en studie gjord av Bahstevani, Willman, Stoltz 

och Östman (2010) poängteras att vid införande av nya riktlinjer och rutiner är det viktigt att 

all personal inkluderas och känner sig delaktiga i införandet. Vidare påvisas också i studien 

att när ledningen och experter/drivande inom området är delaktiga och aktiva i 

implementeringen ökar följsamheten hos övrig personal på avdelningen. Även attityden och  
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viljan hos personalen är avgörande för hur de nya rutinerna/riktlinjerna tas emot. Finns det bra 

sammanhållning i personalgruppen och bra samarbete var viljan till förändringar större enligt 

Bahstevani, Willman, Stoltz och Östman (2010).  Implementering är en kontinuerlig process och 

återkommande uppföljningar av följsamheten är av stor vikt.   

  

En av nackdelarna med SBAR som framkom i resultatet var att en del upplevde verktyget som 

trubbigt och att de blev styrda av att rapporter efter SBAR. Det som upplevdes som trubbigt och 

styrt var att SBAR inte tillåter några utsvävningar utan att man håller sig inom en ram och 

upprepar den givna strukturen vid varje rapportering. Dock framkom under intevjuerna att det 

inte var någon större nackdel då alla ändå såg positivt att ha en struktur att följa vid 

överrapportering och att SBAR var ett lätt verktyg att arbeta efter. 

 

I resultatet framkom att det medicinska prioriterades och att omvårdnaden glömdes bort. Studier 

har visat att SBAR är ett flexibelt verktyg som går att anpassa efter verksamhet och situationen 

som patienten befinner sig. (SKL, 2010; Wallin & Thor, 2008). I en studie gjord av Velji och 

Baker (2007) påvisades det hur SBAR kan anpassas till fler användningsområden, från den 

akuta situationen till rehabiliteringen, så att omvårdanden framstår tydligare. Som det 

framkommer i studien är SBAR flexibelt och omvårdnaden kommer med, speciellt under R, 

Rekommendationer, där förslag på åtgärder ges. Vård av den sjuke är omvårdnad (Nortvedt, 

2001). Vidare visades i studien av Velji och Baker (2007) också på hur SBAR kunde användas 

mellan flera olika personalkategorier, vilket ansågs positivt. I denna studies resultat, vid 

förfrågan om följsamhet inom arbetsgruppen, framkom att SBAR används mest av 

specialistsjuksköterskorna vid överrapportering sinsemellan. Läkarna på avdelningen snuddar 

vid SBAR när de rapporterar, men det krävs en ansvarig på läkarsidan för att kunna 

implementera kommunikationsverktyget fullt ut inom läkargruppen. Det fanns en önskan från 

specialistsjuksköterskorna om att flera personalkategorier skulle använda sig av SBAR, men att 

det skulle krävas mer resurser och tid för att implementera verktyget fullt ut. Litteratur påvisar 

att användning av SBAR ökar teamkänslan och samarbetet mellan personalkategorier (Wallin & 

Thor, 2008; Beckett & Kipnis, 2009; Thomas, Bertram & Johnson, 2009; Velji, Baker, Fancott, 

Andreoli, Boaro, Tardiff, Aimone & Sinclair, 2008). 
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Slutsats 

Resultatet visar att en strukturerad rapport är en viktig del vid överrapportering. SBAR 

upplevs som ett lätt verktyg att arbeta efter och ger den struktur som efterfrågas. Dock fanns 

det svårigheter att implementera hos alla inom arbetsgruppen, speciellt på läkarsidan då det 

upplevdes att ingen hade ett direkt ansvar i att implementera SBAR fullt ut hos läkarna. 

 

Klinisk betydelse 

Användning av kommunikationsverktyg som SBAR hjälper till att strukturera 

informationsöverföringen vid överrapportering, vilket ofta efterfrågas. Studiens resultat ger 

en inblick i hur specialistsjuksköterskor vid en Intensivvårdsavdelning upplever SBAR som 

kommunikationsverktyg och att majoriteten är positivt inställda.  

  

Implementering av nya rutiner och arbetssätt möts ofta av motsträvighet, vilket även visats i 

denna studie. Därför måste mer tid och resurser läggas på införandet av SBAR som  

kommunikationsverktyg inom hela arbetsgruppen. Studien påvisar vikten av fortsatt arbete 

för förbättra kommunikationen mellan vårdgivare. 

 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

För att få en bredare uppfattning om upplevelsen av att arbeta med SBAR och hur 

följsamheten inom kliniken är bör denna studie kompletteras med en större studie som 

inkluderar alla personalkategorier inom kliniken. Detta kan förslagsvis göras genom 

enkätstudie och intervjustudie.   
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Deltagarbrev 

Vi, Jeanette Bergkvist Jansson och Jessica Johansson, studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot Anestesi/Intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår ett 

examensarbete i form av en uppsats om 15 högskolepoäng. Preliminärt namn på studien är 

Specialistsjuksköterskors upplevelse av SBAR som rapporteringsverktyg. Studiens forskningsfråga är: Hur 

upplever specialistsjuksköterskan SBAR som rapporteringsverktyg? Datainsamlingen kommer att ske med 

hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Datainsamlingen planeras att starta vecka 1 och vara 

avslutad vecka 2. Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera berörd personal i verksamheten. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Resultatet kommer att redovisas så 

att personer och enheter inte identifieras.  

 

Vi vill därför fråga Dig om du vill delta i en intervjustudie angående din upplevelse av SBAR som 

rapporteringsverktyg. Vi kommer att ställa Dig tre öppna frågor där du får svara fritt. Frågorna är följande: 

 

Hur upplever du att det är att arbeta med SBAR som överrapporteringsverktyg?  

Vad upplever du är för- och nackdelar med SBAR? 

Upplever du några förändringar i patientsäkerheten efter införandet av SBAR och i så fall vilka?   

 

Intervjun tar ca 45 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst utan förklaring avbryta ditt deltagande. Resultatet i denna undersökning 

kommer ge en uppfattning om upplevelsen att använda SBAR som rapporteringsverktyg.  
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