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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

I Sverige drabbas cirka 100 000 patienter av sjukvårdsrelaterade skador. Systematisk 

kommunikationsöverföring mellan vårdpersonal är nödvändig för patientsäkerheten och för att ge 

god vård. 

 

Syfte 

Att undersöka om det uppstår färre vårdskador vid systematisk rapportering utifrån 

kommunikationsverktyg.    

 

Metod 

En litteraturöversikt baserad på 11 kvantitativa vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed, 

Cinahl och Cochrane.  

Resultat  

Det övergripande resultatet av litteraturöversikten visade att det finns faktorer som påverkar hur 

kommunikationen förs fram. Resultatet visade delvis att antal vårddagar och vårdrelaterade 

skador reducerades, samtidigt ökade antalet rapporterade skador i samband med användandet av 

ett standardiserat kommunikationsverktyg. Brist på adekvat informationsöverföring vid vårdens 

övergångar visade att detta innebar en säkerhetsrisk för patienten och vid strukturerad 

dokumentation fanns ett samband med antal vårdskador. De undersökta studierna gav ingen 

enhetlig evidens för sambandet färre vårdskador vid användning av ett strukturerat 

kommunikationsverktyg. 

Slutsats  

Brist på systematisk kommunikationsöverföring kan innebära en risk för patientsäkerheten vid 

vårdens övergångar. Det går inte att dra någon slutsats om brist på systematisk 

kommunikationsöverföring bidrar till fler vårdskador då det inte finns tillräckligt med studier 

som undersöker detta.  
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ABSTRACT 

Background 

In Sweden, approximately 100,000 patients suffer from health-related injuries. Systematic 

communication between healthcare professionals is necessary for patient safety and for good 

care. 

Aim 

The purpose of this literature review is to investigate the correlation between adverse events and 

healthcare communication tools. 

Method 

General literature review based on 11 quantitative scientific articles from the databases Pubmed, 

Cinahl and Cochrane.   

 

Result 

The overall result of the literature review showed that there are factors that influence how 

communication is carried out. The results showed that the number of days of care and care-

related injuries was reduced, while the number of reported injuries increased in connection with 

the use of a standardized communication tool. Lack of adequate information transfer during care 

transitions showed that this posed a security risk to the patient and in structured documentation 

there was a connection with the number of injuries. The studies studied did not provide a uniform 

evidence for the association of fewer health injuries when using a structured communication tool. 

Conclusion 

Lack of systematic communication tools within healthcare may pose a risk to patient safety 

during care transitions. It is not possible to conclude that lack of systematic communication tools 

contributes to more health damage, as there are insufficient studies examining this. 
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BAKGRUND 

Bristande kommunikation påverkar patientsäkerheten och patienternas upplevelse av vården. Det 

kan uppstå vid vårdens övergångar då vårdpersonal ska överrapportera vid skiftbyten. Enligt 

Socialstyrelsen drabbas 100 000 patienter i Sverige varje år av vårdskador, vilket utgör cirka 8% 

av samtliga vårdtillfällen (Socialstyrelsen, 2019). Sammanlagt kostar vårdskador samhället 6,5 

miljarder kronor extra i vårddagar (SKL, 2019). För att minimera vårdrelaterade skador behöver 

hälso- och sjukvården implementera riktlinjer samt rutiner på vårdavdelningar. 

 

I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår väl fungerande kommunikation mellan vårdpersonal 

och patient samt riktlinjer för god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Därför är det 

viktigt att all nödvändig och kritisk information meddelas vid överrapportering av patienter till 

andra avdelningar. Systematisk kommunikationsöverföring mellan vårdpersonal är nödvändig för 

patientsäkerheten och för att ge god vård. I en studie av Chaharsougi, Ahrari och Alikhah (2014) 

undersöktes effekten av systematisk kommunikationsöverföring i vårdens övergångar, där en 

fullständig patientöversikt står som grund för god vård. Studiens resultat visade att rollspel i syfte 

att lära ut SBAR till sjuksköterskor var signifikant bättre när det gäller förståelse av 

kommunikationsverktyget än kontrollgruppen. Andra artiklar belyser behovet att använda SBAR 

i utbildningssyfte för sjuksköterskor för att förbättra patientvården (Lancaster, Westphal & 

Jambunathan, 2015; Thomas, Bertram & Johnson, 2009).  

 

Inledningsvis användes SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) av 

amerikanska militären och flygindustrin för att förmedla information effektivt (Shahid & 

Thomas, 2018) och introducerades inom sjukvården av Kaiser Permanente of Colorado 2003 

(Doucette, 2006). Idag används SBAR på de flesta vårdavdelningar inom somatisk vård och 

syftar till att stärka patientsäkerheten genom att vidarebefordra information mellan vårdgivare 

(SKL, 2018). Inom svensk forskning finns få artiklar som undersöker SBAR:s betydelse som 

kommunikationsverktyg för patientsäkerheten. Randmaa, Swenne, Mårtensson, Högberg och 

Engström (2016) undersökte vilken effekt SBAR har inom postoperativ avdelning. I en äldre 

studie av Bruce och Suserud (2005) undersöktes överrapportering mellan ambulans- och 

akutvårdspersonal. Därtill finns systematiska översikter som belyser sambandet mellan 
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patientsäkerhet och SBAR (Müller, Jürgens, Redaèlli, Klingberg, Hautz & Stock, 2018) men som 

inte visar tillräckligt starkt samband mellan dessa två. En annan studie som undersöker 

implementering av SBAR inom akutsjukvård, visar på en förbättring av kommunikation mellan 

vårdpersonal och därmed även patientsäkerheten (Dingley, Daugherty, Derieg & Persing, 2008). 

I en studie av Campbell och Dontje (2018) granskades informationsöverföring vid patientens 

säng, så kallad bedside rapport, med hjälp av standardiserat kommunikationsverktyg. Resultatet 

visade att sjuksköterskorna upplevde att SBAR var lätt att använda och förhindrade förlust av 

patientinformation. Sharp, Dahlén och Bergenmar (2019) undersökte följsamheten i 

sjuksköterskors användning av en checklista vid patientöverlämning. Konklusionen från den 

studien till skillnad från Campbell och Dontje (2018), visar på att det behövs större fokus på 

kommunikationsorienterad överlämning. Guttman, Lazzara, Keebler, Webster, Gisick och Baker 

(2018) undersöker detta i en studie, där potentiella hinder för informationsöverföring mellan 

vårdpersonal kartläggs. Hinder definieras bland annat som störmoment i 

informationsöverföringen i en studie av Fabila, Hee, Sultana, Assam, Kiew och Chan (2016), där 

man undersökte effektiviteten i informationsöverföring genom att tillämpa en modifierad version 

av ett standardiserat kommunikationsverktyg. I en studie av Cornell, Townsend-Gervis, 

Vardaman och Yates (2014) undersökte man informationsöverföring vid ronder där ett 

standardiserat kommunikationsverktyg gav mer konsekventa och strukturerade 

patientrecensioner. Brist på kommunikationsverktyg resulterade i försenade utskrivningar och 

förlängda vårddagar (Cornell et al. 2014). I en annan studie av Flemming & Hübner (2013) 

undersöktes konsekvenserna av otillräcklig informationsöverföring vid vårdens övergångar där 

patienterna bland annat fick försenade diagnoser och behandlingar. Resultatet visar att det finns 

betydande faktorer som påverkar kommunikationsöverföringen. Eftersom de flesta studier inom 

ämnet fokuserar på olika saker och är avgränsade till ett specifikt område, finns det ett behov av 

att granska litteratur som på djupet undersöker hur kommunikation mellan vårdpersonal påverkar 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär ”skydd mot vårdskada” (Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS, 2010:659). 

Patienterna ska inte skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder på grund av brister 

inom vården (Socialstyrelsen, 2017). Vårdskada definieras i Patientsäkerhetslagen 5§ som 

”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
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adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” (SFS 

2010:659).  

Kommunikationsverktyg 

Med kommunikationsverktyg åsyftas de olika sätt på vilket kommunikationen sker. SBAR är en 

modell som används i syfte att redogöra viktig information om patienten från vårdpersonal till en 

annan, exempelvis vid överrapportering (Wallin & Thor, 2008). I regel sker kommunikationen 

mellan avdelningar enligt vissa upprättade mallar, oftast som rutin på många avdelningar vid 

överrapportering, ronder och avstämningar. Det görs för att informationen om patienten, 

sjukdomsförloppet och annat som kan vara betydande för patientens vård inte ska missas.   

  

Överrapportering 

World Health Organisation beskriver överrapportering som informationsöverföring mellan 

vårdpersonal vid skiftbyten eller förflyttning av patienter mellan avdelningar, det vill säga i 

vårdens övergångar (WHO, 2007). Användandet av överrapportering syftar till att ge en tydlig 

och konkret översiktsbild av patienten och dennes behov för vidare vård.  

 

SBAR 

SBAR är en strukturerad modell som används för snabb och effektiv kommunikation mellan 

vårdgivare (IHI, 2019; SKL, 2018). Rapportering med SBAR bör ske enligt följande:  

S- Situation: sändaren ska kortfattat beskriva varför kontakt tas med mottagaren. Det ska alltså 

framkomma vad sändaren heter, titel och avdelning. Därefter ska patientens namn, ålder och 

personnummer samt problem presenteras.  

B- Bakgrund: relevant och kortfattad information om patientens sjukdomshistoria beskrivs till 

mottagaren. Även tidigare diagnoser, utredning och behandling beskrivs.  

A-Aktuellt tillstånd: Sändaren rapporterar om nuläget. Vad som hittills gjorts, fakta om det 

aktuella tillståndet och eventuella förändringar i patientens vitalparametrar.  

R- Rekommendationer: Sändare presenterar sina förslag på åtgärder och kommer överens med 

mottagare om vidare planering för patientens vård. Utrymme för frågor eller oklarheter. 
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Överrapporteringen avslutas när båda parter har enats och bekräftat att man är överens, så kallad 

closed-loop kommunikation.  

 
Teoretisk referensram 

Denna litteraturöversikt har tillämpat The Mathematical Theory of Communication av Claude E. 

Shannon och Warren Weaver (1964). Teorin är uppbyggd enligt matematiska formler som 

beskriver ett kommunikationssystem som en cykel. Den består av en sändare, kanal och 

mottagare. Shannon delar in modellen i fem faser som redogör för kommunikationsöverföring 

och mottagandet av information enligt schematisk bild. Informationskällan skapar ett 

meddelande eller en sekvens av meddelandet som ska kommuniceras till mottagande terminal 

(Shannon & Weaver, 1964). Typer av informationskälla kan vara bokstäver, radioapparat eller 

ljud. Transmittorn bearbetar och vidarebefordrar informationen så att meddelandet kan föras 

vidare. Meddelandet förs vidare via en kanal och kan påverkas av störningar vilket påverkar 

informationen. Mottagare av meddelandet försöker återskapa meddelandet genom att tolka och 

motta informationen innan den skickas till sitt slutgiltiga mål, den som meddelandet var menat 

för. Enligt Shannon finns tre nivåer av kommunikationsfel som delas in i det tekniska, semantiska 

och effektiva (Shannon & Weaver, 1964). Det tekniska innefattar hur precist informationen i 

meddelandet överförs och det semantiska förklarar om informationen i meddelandet återger rätt 

budskap till mottagaren samt om det uppfattas felaktigt av mottagaren. Effektivitetsproblemet i 

den sista nivån behandlar om meddelandet har önskvärd effekt på mottagaren, det vill säga om 

det sker en respons (Shannon & Weaver, 1964).  

Inom hälso- och sjukvård relateras teorin till kommunikation mellan individer. Avsändaren (1) 

kan liknas till sjukvårdspersonal. Kanalen (2) avser ett kommunikationsverktyg som SBAR, som 

ett medium för den förmedlade informationen. Mottagaren (3) av meddelandet är annan 

vårdpersonal. För att informationsöverföringen ska ske korrekt måste de tre nivåerna av 

kommunikationsfel undvikas.  

Kommunikationsfel i praktiken innebär att vårdpersonalen (1) inte använder ett effektivt 

kommunikationsverktyg; att informationen är otillräcklig eller att viktig information utelämnas. 

Det kan även innebära att informationen som vårdpersonalen (2) förmedlar, inte uppfattas korrekt 

av mottagande vårdpersonal. Effektivitetsproblem är ifall mottagande vårdpersonal (3) inte 

förstår den mottagna informationen vilket kan resultera i att ingen respons (3) sker av mottagande 
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person. Konsekvensen av detta riskerar att utsätta patienten för eventuell vårdskada genom att 

inte uppfylla vårdbehovet för den enskilde patienten.  

 
Vårdlidande 

Brist på kommunikation i vårdens övergångar kan medföra att adekvat information utesluts och 

riskerar att utsätta patienten för vårdlidande. Begreppet används för att beskriva när sjukdomen 

blir inneboende i individens kropp och begränsar individens kapacitet (Lindwall, 2017). 

Individen kan inte återhämta sig från sjukdomen med egna medel utan behöver stöd, exempelvis 

från vårdpersonal. Vårdlidande kan även innebära att vårdpersonal inte tillgodoser individens 

behov av vård eller de följder sjukdomen medför. Individen kommer att minnas det negativa 

händelseförloppet som i sin tur förlänger vårdlidandet (Lindwall, 2017). Kommunikationsverktyg 

används som ett redskap mellan vårdens övergångar för att kommunikationsfel (1,2,3) inte ska 

uppstå och minimera risken potentiellt vårdlidande för patienten (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Problemformulering 

Många patientgrupper behöver vård från olika instanser. Därför är det viktigt med tydlig 

kommunikation mellan avdelningar och yrkesgrupper för att tillgodose patientsäkerheten. 

Överrapportering mellan avdelningar behöver vara effektiv och innehålla all nödvändig 

information för att patienten ska erhålla bästa möjliga vård (WHO, 2007). För att tillmötesgå 

patientens behov krävs att vårdpersonal arbetar på ett strategiskt sätt och i preventivt syfte för att 

minimera vårdskador. Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) är vårdgivare ansvariga 

för säker patientvård samt att vården utförs på systematiskt sätt. Den samlade informationen 

kring kommunikationsverktyg och vårdskador är bristfällig, föranleder denna studie att 

undersöka ämnet närmare. Förhoppningen med studien är att belysa vilken betydelse ett 

strukturerat kommunikationsverktyg har för patientsäker vård.  

 
Syfte 

Att undersöka om färre vårdskador uppstår vid systematisk rapportering enligt 

kommunikationsverktyg.  
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Frågeställningar 

Finns det något samband mellan ett strukturerat sätt att rapportera och antal vårdskador?       

Vilka faktorer påverkar hur informationsöverföringen mellan avsändare och mottagare sker? 

 
METOD 
 

Forskningsdesign 

 

Beskrivande litteraturöversikt. 

Denna studie utgår från Febe Fribergs definition av litteraturöversikt (2017). Enligt Friberg kan 

både kvalitativa samt kvantitativa artiklar inkluderas och ingen metaanalys behöver göras. En 

allmän litteraturöversikt innebär att skapa översikt över kunskapsläget inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område. Det ska även ses som ett strukturerat arbetssätt med systematiskt 

urval av artiklar av relevans för området (2017). Eftersom kvantitativa artiklar anses bäst 

besvarar frågeställningarna, kommer kvalitativa artiklar att helt uteslutas. Då kunskapsläget kring 

ämnet är fortfarande väldigt avgränsat, tillåts artiklar med mixed-method studier.  

Sökstrategi 

I datasökningen användes följande databaser: Pubmed, Cochrane samt CINAHL. Sökorden var: 

handover AND communication AND “patient safety”; handover AND “patient outcome AND 

free full text AND “last ten years”; SBAR AND “patient safety AND free full text AND “last ten 

years”och patient safety AND SBAR. Vid den sekundära sökningen användes även Google 

Scholar samt sekundärlitteratur från lästa artiklar med sökorden "adverse events" OR "patient 

safety" AND communication tool; ”patient safety" RCT och “sbar effect   

patient safety RCT study”.  

 

Urval 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var artiklar äldre än 10 år, artiklar som enbart var på svenska, översikter, 

artiklar av dålig kvalité samt kvalitativa artiklar.  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var originalartiklar, artiklar som inte var äldre än 10 år, artiklar som var på 
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engelska, artiklar som bedömdes vara av medel eller hög kvalité och att dessa skulle finnas 

tillgängliga i fri full text.  

 

Tabell 1. Artikelsökning 1. 

Databas  Sökord  Antal 

träffar  

Antal Lästa 

abstracts  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal utvalda artiklar 

till granskningen  

PubMed  #1  

Handover 

[Title/Abstract] 

AND 

communication 

AND “patient safety  

66  28  13  1 

PubMed  #2 Handover 

[Title/Abstract] 

AND (“patient 

outcome” AND free 

full text [sb] AND 

“last 10 years” 

[Pdat])  

5  2  0  0 

PubMed  #3 SBAR 

[Title/Abstract] 

AND “patient 

safety” AND free 

full text[sb] AND 

"last 10 

years"[PDat])  

10  6   5  2 

Cochrane  

  

#1  

Patient safety and 

SBAR  

8  3   1  0 

Cinahl  #1  

Patient safety and 

SBAR  

109  24   15  2 

 

 

 

Tabell 2. Artikelsökning 2.  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstracts  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal utvalda artiklar till 

granskningen 

PubMed #1 "adverse events" or 

"patient safety" and 

communication tool* 

6 6 3 2 

Google 

Scholar¤ 

”patient safety" RCT 17 800 2 2 1 
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Google 

Scholar* 

“sbar effect  

patient safety RCT 

study” 

 

415 3 1 1 

Via andra 

artiklar 

 

 6 6 2 2 

¤ sökintervall 2013–2018. Artikel valdes ut genom snabb översikt av titelrubrik.  

*sökintervall 2008–2013. Artikel valdes ut genom snabb översikt av titelrubrik. 

 

Bearbetning och analys  

Datainsamlingsmetod 

Till litteraturöversikten användes Polit och Becks (2012) modell, där 9 steg följs. I enlighet med 

det tredje steget i modellen söktes och samlades material. För att säkerställa att artiklarna som 

upphittats besvarade frågeställningarna lästes dessa enligt steg 5 och steg 6 (Polit & Beck, 2012).  

Kvantitativa vetenskapliga studier analyserades och granskades innan sammanställning (Friberg 

& Wengström, 2017). Sökorden som först valdes gav ett för stort urval. Efter rådgivning med 

universitetsbibliotekarie om rätt sökmetod, utökades sökorden med AND eller OR samt [Titel]. 

Den förändrade rutinen kring sökningarna gav ett bredare urval av studier som hade större 

relevans men inte besvarade syftet. En sekundär artikelsökning gjordes på PubMed med ett 

utökat tidsspann, Google Scholar samt via andra artiklar. Den sekundära sökningen gav fler 

randomiserade kontrollerade studier av medel och hög kvalitet. Randomiserade kontrollerade 

studier var att föredra då dessa ökar tillförlitligheten. Samtliga studier hade fri full text via 

Uppsala Universitets databastjänst, det kan också innebära att annan forskning uteslutits. 11 

studier valdes ut för att besvara syftet i denna litteraturöversikt. Dessa evaluerades och bedömdes 

vara tillräckliga.  

 

Kvalitetsanalys 

Av samtliga studier var endast fyra randomiserade kontrollerade studier och resten retrospektiva, 

prospektiva samt en mixedmetods. Gemensamt för studierna är att samtliga hade blivit etiskt 

granskade och hade relativt små interventions- och kontrollgrupper, förutom en studie som 

genomförde en landsomfattande undersökning. Artiklarna granskades utifrån kvalitetsmall från 

SBU (2014) samt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) se bilaga 1 och 2. En del frågor 
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exkluderades från SBU:s kvalitetsmall då dessa inte var relevanta för de valda artiklarna. 

 

Resultatanalys 

De artiklar som inkluderades i studien lästes, sammanfattades i en tabell och sammanställdes 

efter att ha identifierat väsentlig information som besvarar studiens syfte. Sammanställningen ska 

redogöra för en jämförelse av de olika artiklarna och visa på likheter och olikheter. I 

litteraturstudiens resultat tillkommer nya tabeller där kategorier utifrån de valda artiklarnas 

resultat redogörs för (Friberg, 2017). 

 
Forskningsetiska överväganden  

Forsberg och Wengström (2016) menar att artiklar som har blivit etiskt godkända från en 

kommitté eller om författarna har redogjort för sitt övervägande är att föredra. Under arbetets 

gång valdes artiklar som har kunnat redogöra för någon slags etisk granskning. Artiklar som inte 

mötte detta krav, exkluderas från litteraturöversikten. Egna etiska övervägande var att inte 

manipulera eller undanhålla data som har insamlats under arbetets gång och hålla ett neutralt 

förhållningssätt till det insamlade materialet.
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Författare, 

År Land   

Titel  Syfte  Design Deltagare  Resultat  *Etiska 

överväg-

anden 

Kvalitets

bedömni

ng 

 

Achrekar et 

al., 

 

2016, 

 

Indien 

 

 

 

Introduction of 

Situation, 

Background, 

Assessment, 

Recommendatio

n into Nursing 

Practice: A 

Prospective 

Study 

 

Denna studie syftade 

till att undersöka 

introduktionen av 

SBAR i 

omvårdnadspraxis 

med hjälp av en 

självinstruktionsmet

od. 

 

Prospektiv 

studie 

 

1 kontrollgrupp  

N=20 sjuksköterskor   

Bortfall= 3 

 

Resultaten tyder på att individuell utbildning och 

teamutbildning i olika aspekter av SBAR måste initieras 

för att få en effekt genom att använda SBAR-form.  

 

Resultaten talar också för att införandet av ett 

standardiserat överlämningsverktyg som SBAR hjälpte 

sjuksköterskor att fånga all relevant information som rör 

patienten.  

Fann inte ett samband mellan SBAR och antal 

vårdskador.  

 

Ja 

 

Medel 

 

 

 

De Meester et 

al., 

  

2013, 

Nederländerna 

 

 

SBAR improves 

nurse–physician 

communication 

and reduces 

unexpected 

death: A pre and 

post intervention 

study 

 

Syfte med studien är 

att undersöka 

effekten av SBAR 

vid kommunikation 

mellan sjuksköterska 

och läkare och ifall 

detta påverkar 

antalet vårdskador.  

 

Pre-och 

postinterven

tionsstudie 

 

N=680 

sjuksköterskor fick 

utskick av enkät. 

 

N=425 svarade på 

enkäten 

Bortfall= 255.  

 

Fler vårdskador rapporterade i postintervention, men 

färre dödsfall. Oplanerade förflyttningar till intensiven 

ökade från 51 (pre) till 105 (post). Ingen signifikans 

gällande hjärtteamet. Ingen förändring i antal vårddagar.  

 

Fann ett samband mellan SBAR och ökad medvetenhet 

kring patienternas vårdbehov.  

 

Ja  

 

Medel 



12 
 

 

Göransson et 

al., 

 

2016, 

 

Sverige 

 

 

 

Safety hazards in 

abdominal 

surgery related to 

communication 

between surgical 

and anesthesia 

unit personnel 

found in a 

Swedish 

nationwide 

survey 

 

 

Syftet med studien 

var att analysera 

rapporter från en 

nationell 

undersökning om 

patientsäkerhet, för 

att kartlägga de tio 

vanligaste misstagen 

i samband med 

kommunikationer 

mellan anestesiläkare 

och personal på 

kirurgisk enhet och 

att utvärdera möjliga 

strategier för att 

minska riskerna för 

dessa.   

 

Retrospektiv 

studie 

 

Ett landsomfattande 

program, svenska 

sjukhus 

N= 43 enheter 

Bortfall=13 enheter 

 

Enheterna omfattade 

sex 

universitetssjukhus, 

fyra regionala 

sjukhus och sju 

lokalsjukhus. 

 

Undersökningen visade att rutinerna för kommunikation 

mellan personalen på anestesienheter och kirurgiska 

enheter innebar risker för patientsäkerheten.  

 

Det fanns vissa problem i rutinerna som följdes under 

pre-operativ medicinering och de som involverade 

rapportering mellan olika enheter. Men även för 

rapportering och återkoppling av komplikationer. 

 

Fann ett visst samband mellan kommunikationsverktyg 

och patientsäkerhet.  

 

Ja 

 

 

Medel 

 

 

 

Hoffman et 

al.,  

 

2013, 

 

Tyskland 

 

 

 

Effects of a 

team-based 

assessment and 

intervention on 

patient safety 

culture in general 

practice: an open 

randomised 

controlled trial 

 

Syftet med studien 

var att tillämpa 

kommunikationsverk

tyget FraTrix 

(Frankfurt Patient 

Safety Matrix) och 

undersöka huruvida 

det förbättrar 

patientsäkerheten. 

 

RCT 

 

N=65  

Bortfall=103  

 

1 kontrollgrupp 

(N=33) 

1 interventionsgrupp 

(N=32) 

 

 

 

12 månader efter randomisering för interventions- och 

kontrollgrupperna visar en gruppjämförelse att det inte 

finns signifikant skillnad (P-värde över 0.05) vad gäller 

felhantering av patientinformation, uppfattning av 

felhanteringen och kvalitet och säkerhet när det kommer 

till medicinska processer.  

Vad gäller antal rapporter om patientsäkerhetsincidenter 

fanns en statistisk signifikant skillnad (p=0,045) mellan 

kontrollgruppen och interventionsgruppen.  

 

 

Ja  

 

Hög 
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 Kvalitetsförbättrings

studie  

Fann ett visst samband mellan strukturerad 

kommunikation och patientsäkerhet.  

 

Lang et al., 

 

2019, 

 

Storbritannien  

 

 

 

 

The Impact of an 

Electronic 

Patient Bedside 

Observation and 

Handover 

System on 

Clinical Practice: 

Mixed-Methods 

Evaluation 

 

 

 

Att fastställa vilka 

förbättringspunkter 

som finns på 

arbetsplatsen 

gällande effektivitet 

och kvalitet för 

patientvården, vid 

användning av viss 

teknologi. 

 

Mixed-

method 

 

85 timmars 

observation av 

klinisk personal. 40 

intervjuer gjordes. 

Longitudinell analys 

av ”critical care 

audit” samt 

elektronisk inspelad 

patientsäkerhets 

incidenter 

genomfördes 

 

Vårdpersonalen ansåg att det elektroniska verktyget 

möjliggjorde för bättre/längre patientkontakt, läkarna 

spenderade mindre tid på kontor. Överlag bättre 

kommunikation mellan personal och ökad medvetenhet 

inom teamet och patienten. En 50% minskning av 

vårdskador på de avdelningar som använder eObs.  

 

Fann ett samband mellan standardiserat 

kommunikationsverktyg och vårdskador.  

 

Ja 

 

Medel 

 

 

 

Marshall et 

al.,  

 

2009, 

 

Australien 

 

 

 

The teaching of a 

structured tool 

improves the 

clarity and 

content of 

interprofessional 

clinical 

communication 

 

Syftet med denna 

studie är att 

bestämma om 

inlärning och övning 

av ett standardiserat 

kommunikationsverk

tyg förbättrar 

överföringen av 

klinisk information i 

en klinisk 

simuleringsmiljö. 

 

RCT 

 

N=168 

Varav bortfall=9 

 

1 kontrollgrupp 

(N=83) 

1 interventionsgrupp 

(N=85) 

 

 

Studenterna i grupperna som genomförde I-SBAR före 

scenariot fick högre poäng än studenterna i de grupper 

vars I-SBAR-utbildning var efter scenariot.  

 

Fann inte samband mellan strukturerat 

kommunikationsverktyg och vårdskador. 

 

 

Ja 

 

Hög 
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Paneser et al.,  

 

2014, 

 

USA 

 

 

 

The Effect of an 

Electronic SBAR 

Communication 

Tool on 

Documentation 

of Acute Events 

in the Pediatric 

Intensive Care 

Unit 

 

 

Syftet med studien är 

att sammanfoga 

SBAR med 

elektronisk 

informationsmall för 

att undersöka om 

dokumentationen 

och 

kommunikationen 

mellan sjuksköterska 

och läkare blir bättre 

samt om 

patientvården 

förbättras.   

 

Retrospektiv 

studie 

 

N=542 patienter 

under hela 

studieperioden. Inget 

bortfall.  

 

Resultatet visade en ickesignifikant ökning av 

dokumentation under hela studieperioden. Högre nivå av 

slutförande av dokumentation för varje period. Även 

ökad nivå av kommunikation mellan vårdpersonal för 

varje period. 

 

Fann inget tydligt samband mellan SBAR och 

patientsäkerhet.  

 

Ja 

 

Medel 

 

Randmaa et 

al., 

 

2014, 

 

Sverige 

 

SBAR improves 

communication 

and safety 

climate and 

decreases 

incident reports 

due to 

communication 

errors in an 

anaesthetic 

clinic: a 

prospective 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

personalens 

uppfattningar om 

kommunikation 

inom och mellan 

vårdpersonal, samt 

deras 

säkerhetsförhållande

n och psykologiska 

empowerment - före 

och efter 

implementering av 

 

Prospektiv 

intervention

s-studie 

 

En 

interventionsgrupp 

(N=100) och en 

jämförelsegrupp 

(N=69) på 

anestesikliniken på 

två olika sjukhus  

 

 

Resultaten talar för att SBAR gjorde kommunikationen 

säkrare, vilket resulterade i en minskning av 

incidentrapporter på grund av kommunikationsfel. 

 

Fann ett samband mellan SBAR och patientsäkerhet. 

 

Ja 

 

Hög 
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intervention 

study 

kommunikations-

verktyget SBAR.  

 

Santana et al., 

2017, 

 

Kanada 

 

A randomised 

controlled trial 

assessing the 

efficacy of an 

electronic 

discharge 

communication 

tool for 

preventing death 

or hospital re-

admission 

 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera 

effektiviteten av ett 

elektroniskt 

kommunikationsverk

tyg för utskrivning 

(e-DCT). 

 

RCT 

 

N=1246 

Bortfall=707 

 

1 kontrollgrupp 

(N=618) och en 

interventionsgrupp 

(N=628) 

 

Resultatet visade att dödsfall eller återinskrivning 90 

dagar efter utskrivning inträffade hos 230 av 701 

(32,8%) ur e-DCT-gruppen och 205 av 698 (29,4%) i 

den vanliga vårdgruppen (p = 0,166).  

 

Vid varje tidpunkt (uppföljning 7, 15, 30 och 90 dagar) 

var återinskrivningar högre för e-DCT jämfört med 

vanlig vårdmetod, medan dödsfallen var lägre för e-

DCT jämfört med den vanliga vården (traditionell 

utskrivningskommunikation). 

 

Fann ett samband mellan strukturerad kommunikation 

och patientsäkerhet. 

 

Ja 

 

Hög 

 

Van der Wulp 

et al., 

  

2019, 

 

Nederländerna 

 

 

 

 

Handover 

Structure and 

Quality in the 

Acute Medical 

Assessment Unit 

:A prospective 

Observational 

Study 

 

 

 

Att undersöka 

strukturen och 

kvalitén av 

patientöverlämningar 

hos sjuksköterskor 

och läkare på en akut 

medicinsk avdelning 

(som AVA). 

 

Prospektiv 

observations

studie 

 

N= 247.  

Bortfall= 138 

74 handovers under 

studieperioden, 

Bortfall= 3.   

 

 

 

 

Resultat från studien visade att handover med läkare i 

större grad följde SBAR för informationsöverföring. 

Handover från sjuksköterska visade att information 

relaterad till situation, bakgrund och rekommendation 

användes mest.  

 

Läkar-handover visade att information r.t bakgrund och 

bedömning användes mest. Jmf av båda typer visade att 

information r.t situation var signifikant mer använd hos 

sjuksköterskor och information r.t bedömning var 

signifikant.  

 

 

Ja 

 

Medel 
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Fann ett visst samband mellan SBAR och 

patientsäkerhet.  

 

Weller et al.,  

 

2014, 

 

Nya Zeeland 

 

 

 

Improving team 

information 

sharing with a 

structured call-

out in anaesthetic 

emergencies: a 

randomized 

controlled trial 

 

Syftet med studien 

var att tillämpa ett 

kommunikationsverk

tyg vid namn 

SNAPPI för att 

förbättra 

kommunikationen 

och 

patientsäkerheten 

inom en 

anestesiavdelning. 

 

RCT 

 

N= 43 

Bortfall =3   

 

Implementeringen av SNAPPI visade att 

interventionsgruppen vid uppföljningstillfället hade en 

betydligt signifikant skillnad i verbal kommunikation 

mellan vårdpersonal och ökad medvetenhet kring 

patienternas vårdbehov.  

 

Fann ett visst samband mellan standardiserat 

kommunikationsverktyg och patientsäkerhet.  

 

Ja 

 

Medel 
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RESULTAT 

Totalt ingår 11 artiklar i litteraturöversikten, sex från Europa, en från Australien, en från Nya 

Zeeland, en från Asien och två från Nordamerika. Fyra artiklar bedömdes som hög kvalitet och 

sju bedömdes som medel kvalitet utifrån granskningsmall som är utarbetad av SBU (SBU, 2017) 

samt granskningsmall för RCT-studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006).  

Samband mellan ett strukturerat sätt att rapportera och antalet vårdskador 

I den samlade evidensen var det sju artiklar som uppgav att det fanns ett samband i antal 

vårdskador när vårdpersonal rapporterade med ett standardiserat kommunikationsverktyg (De 

Meester, Verspuy, Monsieurs & Van Bogaert 2013; Göransson, Lundberg, Ljungqvist, Ohlsson 

& Sandblom 2016; Lang, Simmonds, Pinchin, Sharples, Dunn, Clarke, Bennett, Wood & 

Swinscoe 2019; Paneser, Albert, Messina & Parker 2014; Randmaa, Mårtensson, Swenne & 

Engström 2014; Santana, Holroyd-Leduc, Southern, Flemons, O’Beirne, Hill, Forster, White & 

Ghali 2017 och Van der Wulp, Poot, Nanayakkara, Loer & Wagner 2019). Användning av olika 

kommunikationsverktyg mellan vårdpersonal visade på färre dödsfall vid utskrivningar (De 

Meester et al., 2013) och antal vårddagar samt vårdrelaterade skador minskade (Lang et al., 2019 

& Santana et al., 2017). Effektiv dokumentation och informationsöverföring mellan vårdpersonal 

gav en tvetydig bild; å ena sidan blev utfallet bättre patientsäkerhet och färre rapporterade skador 

(Lang et al., 2019; Santana et al., 2017 & Randmaa et al., 2014) å andra sidan ingen skillnad för 

patientsäkerheten (Göransson et al. 2016; Paneser et al., 2014 & Van der Wulp et al., 2019) samt 

en ökning av dokumenterade vårdskador (De Meester et al., 2013). Av samtliga artiklar kunde 

inget utfall tydas från fyra artiklar, då de inte svarade på frågeställningen (Achrekar, Murthy, 

Kanan, Shetty, Nair & Khattry, 2016; Hoffman, Müller, Rochon, Gondan, Müller, Albay, 

Weppler, Leifermann, Miessner, Güthlin, Parker, Hofinger & Gerlach 2013; Marshall, Harrison 

& Flanagan 2009 och Weller, Torrie, Boyd, Frengley, Garden, Ng & Frampton 2014). 

 

Tabell 4. Samband mellan ett strukturerat sätt att rapportera och antalet vårdskador.  

 

Författare 
 
Standardiserat 

kommunikationsverktyg 
 

 

Betydelsen av 
informationsöverföring i 

vårdens övergångar 

 

 
Betydelsen av strukturerad 

Information/Dokumentation 

 

Randmaa 

et al 

 

Ökade andelen 

 

 

 

Bättre patientsäkerhet och minskning i 
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incidentrapporter 

 

rapporterade vårdskador 

 

 

Marshall 

et al 

 

Besvarar inte frågeställningen 

 

 

Göransson 

et al 

 

Brist - Säkerhetsrisk för 

patienten. 

 

 

Brist – säkerhetsrisk för 

patienten.  

 

Ingen skillnad för patientsäkerheten.  

 

Achrekar 

et al 

 

Besvarar inte frågeställningen 

 

 

Lang et al 

  

Reducering i antal 

vårddagar och 

vårdrelaterade skador 

 

 

 

Effektiviserade patientdokumentation och ledde 

till bättre teamwork bland vårdpersonalen 

 

 

Santana et 

al 

 

Reducering i antal 

vårddagar och 

vårdrelaterade skador 

 

 

 

Bättre patientsäkerhet och minskning i 

rapporterade vårdskador 

 

Hoffman 

et al 

 

Besvarar inte frågeställningen 

 

Weller et 

al 

 

Besvarar inte frågeställningen 

 

 

Van der 

Wulp et al 

 

Brist - Patientens 

vårdbehov utelämnades 

 

 

Brist - säkerhetsrisk för 

patienten.  

 

Ingen skillnad för patientsäkerhet. 

 

Paneser et 

al 

 

Brist - Patientens 

vårdbehov inte kunde 

tillgodoses.   

 

  

Ingen skillnad för patientsäkerhet.  

 

De 

Meester et 

al 

  

Färre dödsfall  

 

Större insiktsförmåga 

när man använder SBAR 

 

Ökad dokumentation påverkade antalet 

rapporterade vårdskador 

 

 

Faktorer som påverkar hur informationsöverföringen mellan avsändare och mottagare 

sker 

Det samlade resultatet visar på att kunskap om ett standardiserat kommunikationsverktyg har 

störst påverkan på informationsöverföringen mellan vårdpersonal. Två artiklar besvarade inte 

frågeställningen (Hoffman et al., 2013 och Paneser et al., 2014). Skillnaden mellan strukturerad 

informationsöverföring mellan sjuksköterskor och läkare visade på att läkare generellt har bättre 

kunskap gällande SBAR (Van der Wulp et al., 2019). Ökad användning av SBAR ledde till ökad 

rapportering av vårdskador (De Meester et al., 2013) samt att incidenter relaterat till 

kommunikationsbrister minskar då ett kommunikationsverktyg tillämpas (Marshall et al., 2009; 
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Göransson et al., 2016 och Randmaa et al., 2014). Dessutom hade kunskap om 

kommunikationsverktyg bland vårdpersonalen betydelse för patientsäkerheten (Weller et al., 

2014). Endast en studie undersökte vilken betydelse störningar har för informationsöverföring 

mellan sändare och mottagare och fann att störmomentet minimerade möjligheterna för effektiv 

informationsöverföring (Van der Wulp et al., 2019). Tidsåtgång som en faktor i 

informationsöverföringen visade dels att vårdpersonalen fick mer tid för patientkontakt (Lang et 

al., 2019) men även att för lite tid gavs för överrapportering vilket påverkade patientvården 

negativt (Achrekar et al., 2016 och Van der Wulp et al., 2009). Övriga studier tog inte upp 

tidsåtgång eller störningar som en bidragande faktor till dålig informationsöverföring mellan 

avsändare och mottagare.  

Tabell 5. Faktorer som påverkar hur informationsöverföring mellan avsändare och mottagare 

sker.  

 

Författare 

 

Störningar 

 

Kunskap om 

kommunikationsverktyg 

 

 

Tidsåtgång  

 

Randmaa et al 

 

 

 

Har betydelse för en minskning 

av rapporterade incidenter.  

 

 

 

Marshall et al 

 

 

 

Har betydelse för en minskning 

av rapporterade incidenter. 

 

 

 

Göransson et al 

 

 

 

Har betydelse för en minskning 

av rapporterade incidenter. 

 

 

Achrekar et al 

 

 

 

Visade inte på ett samband 

mellan informationsöverföring 

och patientsäkerhet.  

 

Otillräcklig tid för patientvård. 

 

Lang et al 

 

 

 

Har betydelse för minskning av 

oplanerade inskrivningar.  

 

Mer tid för patientvård. 

 

Santana et al 

 

 

 

Har inte betydelse för 

återinskrivningar eller antalet 

dödsfall. 
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Hoffman et al 

Besvarar inte frågeställningen 

 

 

Weller et al 

 

 

Har viss betydelse för 

patientsäkerheten. 

 

 

Van der Wulp et al 

 

Störmomentet 

minimerade 

möjligheterna för 

effektiv 

informationsöverföring 

 

 Otillräcklig tid för patientvård.  

 

Paneser et al 

 

Besvarar inte frågeställningen 

 

De Meester et al 

 Har betydelse för ökad 

rapportering av vårdskador. 

 

 

DISKUSSION 

Det övergripande resultatet av litteraturöversikten visar att det finns faktorer som påverkar hur 

kommunikationen förs fram. Brist på systematisk kommunikationsöverföring kan innebära en 

risk för patientsäkerheten vid vårdens övergångar. En del av resultatet talade för att god vård 

kunde tillämpas när ett standardiserat kommunikationsverktyg användes. Effektiv dokumentation 

och informationsöverföring mellan vårdpersonal gav en tvetydig bild; å ena sidan blev utfallet 

bättre patientsäkerhet och färre rapporterade skador, å andra sidan ingen skillnad för 

patientsäkerheten samt en ökning av dokumenterade vårdskador. De undersökta studierna gav 

ingen enhetlig evidens för sambandet färre vårdskador vid användning av ett strukturerat 

kommunikationsverktyg. Vilken betydelse olika störningsmoment har vid informationsöverföring 

kunde inte förklaras. Resultatet visade även att tiden avsatt för överrapportering inte var 

tillräcklig men att effektiv dokumentation möjliggjorde längre patientkontakt.  

Resultatdiskussion 

Ett signifikant samband mellan ett strukturerat sätt att rapportera och antal vårdskador kunde inte 

fastställas av den sammanställda evidensen. Dokumentation och informationsöverföring mellan 

vårdpersonal gav ett svagt samband för bättre patientsäkerhet och användning av ett strukturerat 
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kommunikationsverktyg var något betydande för reducering av antal vårddagar och vårdskador. 

Detta kan bero på att studierna hade skilda syften och utgångspunkter samt att de utfördes på 

olika somatiska avdelningar. Resultatet bekräftas av den systematiska översikten av Müller et al. 

(2018) som visade på ett svagt samband mellan bättre patientsäkerhet vid tillämpning av SBAR. 

Trots det visar Chaharsougi et al. (2014) när sjuksköterskor får praktiskt träning i SBAR, 

förbättras deras kunskap och tillämpning av kommunikationsverktyget. Slutsatsen borde således 

bli att effektiv informationsöverföring i vårdens övergångar minskar risken för antal vårdskador 

och vårddagar. Litteraturöversikten kunde inte styrka detta som signifikant från den samlade 

evidensen, vilket föranleder att söka efter svar i hur informationsöverföringen går till. Enligt 

sammanställningen visade två studier ett tydligt samband mellan elektronisk 

informationsöverföring och förbättrad patientsäkerhet, reducering i antal vårdskador och 

vårddagar samt mer tid för patientkontakt. Det tolkas som att mer tid sparas och patientbehovet 

uppdateras kontinuerligt under dagen när informationsöverföringen sker elektroniskt. Det kan 

också minska antal störningar som uppstår vid överrapportering eller skiftbyten, då 

vårdpersonalen snabbt kommer åt patientinformation via det elektroniska 

kommunikationsverktyget. Effektiv och korrekt användning av kommunikationsverktyg 

(Chaharsougi et al. 2014) minimerar risken för att de tre nivåerna av kommunikationsfel ska 

uppstå (Shannon & Weaver, 1964). Med mindre störningar vid en elektronisk överföring av 

information, minskar risken att (1) patientinformation tappas på vägen, (2) informationen som 

kommer fram tolkas korrekt av vårdpersonal samt att en (3) respons uteblir (Shannon & Weaver, 

1964). Detta stärks i en artikel av Campbell et al. (2018) som visade att effektiv 

informationsöverföring minskade förlust av patientinformation och således kan minska risken för 

eventuella vårdskador inom sjukvården.  

Faktorer som påverkar hur informationsöverföringen mellan avsändare och mottagare sker visade 

att kunskap om kommunikationsverktyg var mest betydande. Flera studier drog slutsatsen att då 

personalen har god kunskap om kommunikationsverktyget minskade rapporterade incidenter. 

Samtidigt visade fåtal studier att det var betydande för antal vårdskador och oplanerade 

inskrivningar. Olika störningsmoment tas inte alls upp i den samlade evidensen, endast en studie 

belyser vad som kan påverka informationsöverföring mellan vårdpersonal och vilket potentiellt 

utfall detta kan ha för patientvården. Guttman et al. (2018) påpekar att även taltempot mellan 

sändare och mottagare kan ha betydelse för informationsöverföringen, vilket kan påverka vilken 
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typ av information som sänds. För tidsåtgången sammanfattade få studier betydelsen av hur 

mycket tid vårdpersonal har vid överrapportering via ett strukturerat kommunikationsverktyg. 

Det framkommer inte heller om informationen har förmedlats korrekt eller om mottagande part 

har uppfattat kommunikationen på ett sådant sätt som var menat. Den semantiska nivån av 

kommunikationsfel innebär att den förmedlade informationen inte uppfattas korrekt (Shannon & 

Weaver, 1964), vilket betyder att strukturen i hur informationen överlämnas behöver åtgärdas. 

Om mottagande vårdpersonal inte förstår eller missuppfattar den förmedlade informationen, kan 

det leda till sämre vård. Vilket i sin tur leder till fler vårddagar och potentiella vårdskador. Ur ett 

samhälleligt perspektiv kostar det 6,5 miljarder kronor extra i vårddagar (SKL, 2019) och utgör 

ett vårdlidande för patienten. Ett vårdlidande för patienten innebär att patienten inte kan utnyttja 

sin fulla kapacitet vid en sjukdom, utsätts för mer smärta än nödvändigt (Lindwall, 2017) och 

mister sin autonomi då patienten kräver komplett stöd från vårdpersonal. Med förlängda 

vårddagar tillkommer en ökad belastning på vårdpersonal och resurserna fördelas inte jämnt. En 

ökad belastning på vårdpersonal kan innebära en stor påfrestning för både övrig personal och 

patient. En stressig miljö påverkar den personcentrerade omvårdnaden och kan resultera i onödigt 

vårdlidande.   

De fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom samt att återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är 

förutsatt att samtliga vårdvetenskapliga institutioner följer den internationella etiska koden för 

sjuksköterskeyrket, men det kan skilja sig åt mellan olika länder. Majoriteten av artiklarna 

härstammar från Europa, resten från Nordamerika, Asien, Nya Zeeland samt Australien. 

Sjuksköterskeyrkets funktion och betydelse kan skilja mellan olika länder och eventuellt påverka 

patientvården till det negativa. I industriländer betonas ofta personcentrerad omvårdnad, att se till 

individen ur ett holistiskt perspektiv och inte enbart sjukdomstillståndet (Personcentrerad vård, 

2019). Eftersom den samlade evidensen inte diskuterar sjuksköterskeyrket och vilka 

implikationer olika omvårdnadsmodeller har på kommunikation mellan vårdpersonal och 

patientvård, blir det svårt att dra en slutsats om olika studiers resultat beroende på land. Troligtvis 

har detta ingen betydelse för litteraturöversikten då samtliga studier härstammar från 

industriländer. 
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Metoddiskussion 

En nackdel med de valda studierna var att de besvarar olika syften, har olika utfallsmått och att 

alla inte var RCT-studier vilket ger en sämre evidensgrad. Utöver detta håller en majoritet av 

studierna en medelgod kvalitet. Studiens styrka ligger i att undersöka vilka faktorer påverkar 

patientsäkerheten, som hur informationsöverföring sker på vårdavdelningen. Detta ger 

förbättringsmöjligheter inom sjukvården i att implementera strukturerade 

kommunikationsverktyg för informationsöverföring mellan vårdpersonal.  

En litteraturöversikt med kvantitativa studier valdes eftersom målet var att samla tillräcklig 

evidens för att kunna uttala något konkret om kommunikationsverktyg och patientsäkerhet 

Sammanställningen av noggrant utvalda artiklar gav en fördjupad kunskap inom problemområdet 

(Friberg, 2017). I efterhand kan det tyckas vara av intresse att undersöka kvalitativa studier som 

fokuserar på vårdpersonalens och patienternas upplevelse av delaktighet i patientöverlämning 

relaterat till hur informations överförs. Genomläsning och kvalitetsgranskning av samtliga studier 

var tidskrävande och utmanande och ledde till ytterligare artikelsökning för att hitta fler studier. 

Det berodde på att under genomläsningen av studierna upptäcktes att en del avvek från 

litteraturöversiktens syfte och var av låg kvalitet. Sekundära artiklar hittades i referenslistan 

genom studier och en del kunde inkluderas i litteraturöversikten.  

Under arbetets gång har alla inkluderade samt exkluderade studier diskuterats mellan 

litteraturöversiktens författare och beslut har tagits gemensamt. Samtliga inkluderade studier är 

redovisade i granskningstabell 3 och ingen studie har tagits med i översikten som inte är 

redovisad i tabell 1 och 2. I början på arbetet bestämdes att ett neutralt förhållningssätt skulle 

hållas till både studierna och litteraturöversikten, med mål att inte manipulera eller undanhålla 

resultat. 

Vid sammanställning av resultatet upptäcktes att exklusionskriterierna för det samlade materialet 

var något begränsat. Eftersom ämnet är relativt underforskat relativt till andra vårdvetenskapliga 

områden, hade årsspannet på artikelsökningen kunnat utökas till 15 år. Men då fångas inte all 

relevant nutida forskning in i resultatet samt att rutiner och riktlinjer kring strukturerade 

kommunikationsverktyg har uppkommit de senaste 15–10 åren (Östlundh, 2017). Trots att SBAR 

har använts inom sjukvården längre än så. Beslutet att fokusera på engelska studier var för att 

samla all relevant evidens inom området och för att kunna säga något konkret om resultatet. 
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Samtidigt hade svenska studier varit mer relevanta för hälso- och sjukvården inom Sverige, då 

riktlinjer och rutiner baserade på svensk forskning lättare kan omsättas i praktiken. 

Kvalitetsgranskningen av RCT-studierna upplevdes tydlig med anledning att det hade ett 

poängssystem som värderade innehållet. SBU’s granskningsmall som användes för resterande 

artiklar bedömdes vara mindre tydlig då studierna bedöms med hjälp av GRADE och för att få ett 

slutgiltigt resultat krävs att man sammanfogar flera delar för att få en helhetsuppfattning av 

kvalitén. Detta ansågs vara problematiskt då alla samlade artiklar inte kunde bedömas som en 

helhet. Det fanns få studier som beskrev sambandet mellan bristande kommunikation och 

vårdskador, och fler som undersökte vårdpersonalens uppfattning av användandet av 

kommunikationsverktyg. Det fanns vissa svårigheter att hitta studier som undersöker 

strukturerade kommunikationsverktyg och dess betydelse för patientsäkerheten vilket visar på att 

det finns behov för forskning inom området.  

 

SLUTSATS 
De undersökta studierna gav ingen enhetlig evidens för sambandet färre vårdskador vid 

användning av ett strukturerat kommunikationsverktyg. Resultatet visade även att tiden avsatt för 

överrapportering inte var tillräcklig. Effektivisering av informationsöverföring kring patientvård 

visar att användning av elektroniskt kommunikationsverktyg gav bättre patientkontakt och ökade 

patientsäkerheten med färre vårdskador och vårddagar. Olika störningsmoment i 

informationsöverföringen undersöktes inte och en slutsats baserad på hur kommunikation brister 

mellan vårdpersonal kunde inte tydas. Detta innebär att det finns stora förbättringsmöjligheter 

inom området och att tillämpning av kommunikationsverktyg i vården är nödvändigt för att 

förbättra patientsäkerheten. 
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BILAGOR 
Bilaga I 

Protokoll för kvalitetsvärdering 

Omarbetad efter modell av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

 

1. Är forskningsmetoden RCT? JA NEJ  

2. Fanns kontrollgrupper? JA NEJ  

3. Adekvata exklusionskriterier? JA NEJ  

4. Är urvalsförfarandet beskrivet? JA NEJ  

5. Är urvalet representativt? JA NEJ  

6. Är bortfallsanalysen beskriven? JA NEJ  

7. Är bortfallsstorleken beskriven? JA NEJ  

8. Adekvat statistisk metod? JA NEJ  

9. Etiskt resonemang? JA NEJ  

10. Är instrumenten valida? JA NEJ  

11. Är instrumenten reliabla? JA NEJ  

12. Är resultatet generaliserbart? JA NEJ  

Varje JA-svar ger 1 poäng. NEJ-svar ger 0 poäng. 
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Hög kvalitet: 10–12 poäng 

Medelgod kvalitet: 8–9 poäng 

 

Bilaga II 
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Bilaga III. Poängsystem kvalitetsgranskning. 

Rubrik Låg risk för 

bias 

Medelhög risk för bias Hög risk för bias 

A1 4p 3p 0-2p 

A2 3p 2p 0-1p 
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A3 6-8p 5p 0-4p 

A4 5-6p 4p 0-3p 

A5 5-6p 4p 0-3p 

A6 3p 2p 0-1p 

 


