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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Inom sjukvården är det viktigt med fungerande kommunikation. Det finns många felkällor 

och bristande kommunikation gör att både patientsäkerheten och arbetsmiljön blir lidande. Inom 

svensk sjukvård finns det flera olika standardiserade kommunikationsverktyg där SBAR är det 

vanligaste. Syfte: Att undersöka huruvida det finns evidens i den vetenskapliga litteraturen för 

kommunikationsverktyget SBAR. Metod. Deskriptiv litteraturstudie med systematisk ansats. 

Granskning av 24 vetenskapliga artiklar. Resultat. Litteraturgranskning indikerar att SBAR är ett 

effektivt kommunikationsverktyg som förbättrar kommunikationen och samarbetet mellan 

yrkesprofessioner. SBAR gav en förbättrad arbetsmiljö och bidrog till en ökad struktur. SBAR gav en 

förbättring av patientsäkerhet genom ökad förmåga att identifiera kritiskt sjuka patienter. Patienternas 

upplevelse var ett förbättrat bemötande vilket gjorde dem mer nöjda med vården. SBAR var mycket 

uppskattat men trots detta var det dålig följsamhet till verktyget. Slutsats. SBAR stärker 

kommunikationen och effektiviserar det tvärprofessionella samarbetet. Det ger en förbättrad 

arbetsmiljö och ett mer strukturerat arbetssätt. SBAR förbättrar patientsäkerheten genom minskad 

mängd avvikelser samt att personalen blir bättre på att identifiera kritiskt sjuka patienter. Dock var 

följsamheten förhållandevis låg. Utbildning i SBAR är en förutsättning för att det ska användas 

korrekt. 

Nyckelord: SBAR, kommunikation, patientsäkerhet, sjuksköterska 

 

ABSTRACT 

Background. In the health setting effective communication is important. There are many sources of 

error and lack of communication makes both the patient safety and the work environment suffer. There 

are multiple standardized communication tools and SBAR is the most common in Swedish health care. 

This study was done to compile the state of knowledge about SBAR. Methods. Descriptive literature 

review with systematic approach. Review of 24 scientific articles. Results. SBAR is an effective 

communication tool that improves communication and cooperation between professions. SBAR gave 

an improved work environment and contributed to increased structure. It also gave an improvement in 

patient safety by increasing the ability to identify critically ill patients. The patients experienced an 

improved attitude, which made them more satisfied with the care. SBAR was highly appreciated but 

despite this there was poor adherence to the tool. Conclusion. SBAR is a good communication tool 

because it strengthens communication and streamlines cross-professional cooperation. It provides a 

better work environment and a more structured work approach. SBAR improves patient safety by 

reducing the amount of near misses and making the staff better able at identifying critically ill patients. 

However, the adherence was relatively low. Education in SBAR is a prerequisite for it to be used 

properly. 

Keywords: SBAR, communication, patient safety, nurses   
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BAKGRUND 

Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare vilket betyder gemensam. Ordet 

kan också kopplas till latinets communicatio som betyder ömsesidigt utbyte (Sharp, 2012). 

Med en välfungerande kommunikation kan man överföra information och bygga relationer 

mellan människor. Båda funktionerna behövs i sjukvården (Wallin & Thor, 2008).  

Inom många olika områden i vården finns det utvecklade rutiner för ett systematiskt 

arbetssätt, men överrapportering av information är ofta ostrukturerad och det finns stor 

variation i hur denna sker. Överrapporteringen kan vara verbal, skriftlig eller en kombination 

av dessa. Ett standardiserat arbetssätt och att ha tydliga rutiner för informationsöverföring är 

avgörande för en säker och fullständig kommunikation (Sharp, 2012). 

Inom hälso- och sjukvården överförs dagligen stora mängder viktig information mellan 

vårdgivare, sjuksköterskor och läkare. Något som blir allt mer uppmärksammat och viktigt för 

patientens säkerhet är att personalen har kunskap i att överrapportera patientinformation 

mellan olika personalkategorier (SKL, 2014). 

 

Patientsäkerhet 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården vara av god kvalitet och 

vårdare skall tillgodose patientens behov av trygghet. Den skall vara lätt tillgänglig, bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården (SOSFS, 2005:12) definierar patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. 

Vårdskada definieras i 1 kap. 2 § som ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, 

sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig 

konsekvens av patientens tillstånd” (s. 4). Patientsäkerhetsarbete är ”det arbete som syftar till 

att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa händelser” (s. 4). 

För att kunna bedriva en god och säker vård skall den enligt Socialstyrelsen (2009) vara 

ändamålsenlig, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, säker samt ges i rimlig tid. 
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2014) beskriver att en god kommunikation som 

ökar förståelse mellan sjukvårdspersonal, patienter och närstående leder till en säkrare vård. 

Bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal är en av de största bidragande faktorerna 

till vårdskador hos patienten. Enligt Socialstyrelsen (2008) drabbas cirka 105 000 patienter 

varje år av vårdskador vilket motsvarade 8,6 % av alla patienter som fick somatisk slutenvård 

under studieåret. Av dessa beräknar man att cirka 10 000 patienter kan ha fått bestående men 

av varierande allvarlighetsgrad och i cirka 3 000 fall kan vårdskador ha varit en bidragande 

orsak till att patienten avled. Vårdskador medför uppskattningsvis 630 000 extra vårddygn per 

år, vilket motsvarar nästan 10 % av samtliga vårddygn under ett år. Detta innebär ett stort 

mänskligt lidande som tar en betydande del av vårdens resurser i anspråk. 

Vårdarbetet idag är riskfyllt och komplext och patienterna är svårt sjuka vilket kräver ett 

systematiskt kvalitetsarbete och ett ledningssystem (SOSFS 2011:9). Vården kräver att 

patienter transporteras mellan olika vårdenheter, operationer, miljöer och sjukhus, vilket ökar 

risken för att viktig information faller bort. Överrapporteringar mellan arbetsskift och enheter 

sker vid många tillfällen under patientens vistelse på sjukhus. Det innebär att patienten får en 

ny läkare minst två gånger och en ny sjuksköterska minst tre gånger per dygn. Detta resulterar 

i att det finns minst fem tillfällen under dygnet då kommunikationen och rapporteringen 

mellan vårdgivare kan brista (Riesenberg, Leitzsch & Little, 2009). 

En studie visar att de största barriärerna för effektiv rapportering är den fysiska miljön, det 

vill säga bakgrundsljud och brist på möjlighet till ostört samtal, den sociala och yrkesmässiga 

miljön, såsom hög arbetsbelastning och tidsbrist, hierarki och statusfrågor, språk- och 

kulturella barriärer samt begränsningarna i kommunikation via telefon, e-post, papper eller 

datoriserade register. Alla dessa bidragande faktorer gör rapporteringsprocessen benägen till 

säkerhetsluckor och misstag, men ger samtidigt möjlighet till intervention som syftar till att 

förbättra personalens kommunikationsförmåga (Berkenstadt et al., 2008). 

 

Sjuksköterskans roll 

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening (2012) 

beskriver sex kärnkompetenser för en specialistsjuksköterska inom anestesivård. Två av dessa 

är samverkan i teamarbete och säker vård och informatik. Arbetet på operationssalen är 

avhängigt av den samverkan som sker mellan de olika professionerna i teamet. Informatiken 

är viktig för att utveckla fungerande informations- och kommunikationssystem i syfte att 
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stärka patientsäkerheten. Vidare beskrivs att en anestesisjuksköterska ska kunna vara tydlig i 

kommunikationen med teamets medlemmar. 

I USA genomfördes en studie på professionell kommunikation där över 300 sjuksköterskor 

och läkare intervjuades kring patientnära kommunikation och inneliggande patienter. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna kommunicerade med läkarna angående hälften av de 

inneliggande patienterna. Denna kommunikation skedde främst personligen och via telefon 

och i några fall via patientjournal. För resterande del av patienterna uteblev 

kommunikationen. Sjuksköterskorna och läkarna beskrev dessutom olika anledningar till 

varför patienten är inneliggande och vårdas (O’Leary et al., 2010). 

En studie betonar att det i sjuksköterskans utbildning inte ingår att diagnostisera eller fatta 

medicinska beslut.  Sjuksköterskor kan därför uppleva svårighet att ifrågasätta läkare och kan 

undvika att bidra med viktig information vid en konsultation med läkare. Denna information 

skulle kunna hjälpa läkaren att fastställa sin diagnos. Sjuksköterskan är tränad att vara mer 

detaljrik och beskrivande i kommunikationen medan läkaren mer tränad i att vara koncis. 

Författarna har identifierat detta som ett av skälen till bristande kommunikation. I denna 

strävan att vara detaljrik och beskrivande kan sjuksköterskan missa väsentlig information. 

Läkare kan tendera att utelämna information de själva tycker är uppenbar men som för andra 

yrkeskategorier inte är en självklarhet (Tschannen et al., 2011). 

Duldt och Griffin (1985) har utformat en holistisk och humanistisk omvårdnadsteori. Denna 

omvårdnadsteori syftar till att kommunikation ska stärka den personliga relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten och mellan sjuksköterskan och dennes kollegor. Kommunikation 

mellan människor är en humaniserande faktor och ett inneboende element i 

omvårdnadsprocessen. Detta innebär att utveckla och upprätthålla kommunikation mellan 

exempelvis kollegor. De humaniserande mönstren i kommunikationen kan tränas och ökar 

sjuksköterskans förståelse för patientens nuvarande och kommande tillstånd. Vidare 

konstaterar man att för att föra en dialog är det viktigt att man lär sig färdigheter och 

inställningar i kommunikation, speciellt inom vårdyrken. Dehumaniserande mönster i 

omvårdnaden innebär att sjukvårdspersonalen misslyckas med att upprätthålla en dialog med 

patienten eller med varandra. 

Duldt och Griffin (1985) har identifierat fem olika interaktionsmönster. Det första mönstret är 

communing, förtroligt samtal, vilket är en intim dialog mellan två eller fler personer. Detta är 

själva grunden i humanistisk kommunikation. Det andra är assertiveness, att uttrycka sig, 

vilket innebär att man ska uttrycka sina behov, tankar, känslor och att man ska visa respekt 
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mot andra parten som uttrycker detsamma. Det tredje är confrontation, där man ger feedback 

och begär en beteendeförändring hos den andra parten. Det fjärde är conflict, där man når en 

lösning angående en fråga. Till sist separation, vilket sker i slutet av interaktionen på grund 

av att en förändring har skett eller att man kommit överens i frågan. Denna omvårdnadsteori 

ger ett perspektiv på kommunikation som kan vara användbar i alla omvårdnadssituationer. 

 

Kommunikationsverktyg 

För att skapa möjlighet att organisera och standardisera rapportering av information – 

skriftlig, muntlig eller en kombination av dessa – används flera olika modeller. I en studie av 

Welsh, Flanagan och Ebright (2010) ges exempel på ett kommunikationsverktyg som kallas 

PACE (patient/problem, assessment/actions, continuing/changes och evaluation) vilket är en 

modell för rapportering mellan arbetspass specifikt för sjuksköterskor. Reiley och Stengrevics 

(1989) föreslår också en strukturerad mall för rapportering mellan arbetspass vilken 

inkluderar demografisk patientdata, sjukdomshistorik, konsultationer, ordinationer, provsvar 

och undersökningar. Även Rawlings (2011) beskriver en modell för effektivt 

informationsutbyte vid skiftbyten, I Pass the Baton (introduction, patient, assessment, 

situation, safety, background, actions, timing, ownership, next), vilken ger den perioperativa 

sjuksköterskan ett systematiskt verktyg för att försäkra sig att inga viktiga aspekter av 

patientinformation går förlorad. Dessa strukturerade modeller har fördelen att de minskar den 

tid som krävs för överrapportering vid skiftbyte. 

SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) är ett kommunikationsverktyg vid 

överrapportering av patienter med syfte att presentera fakta på ett snabbt och effektivt sätt. 

SBAR utvecklades i den amerikanska marinen och har i efterhand anpassats för att användas 

inom sjukvården. SBAR skapar en strukturerad kommunikation som gör att fokus läggs på det 

viktigaste budskapet, presenterar fakta på ett snabbt och effektivt sätt och undviker 

ovidkommande information. SBAR kan användas av all sjukvårdspersonal och inom alla 

verksamheter och anpassas därefter. Det är särskilt användbart vid överrapportering av 

patienter, kommunikation mellan medarbetare av olika professioner samt vid stress, brådska 

och ovana situationer (Nilsson Bågenholm & Stensmyren, 2010). Detta 

kommunikationsverktyg används även dagligen vid rapporter i vårdens olika övergångar, 

exempelvis mellan arbetspass på vårdavdelning, mellan vård- och behandlingsavdelningar, 

vid transport mellan avdelningar samt vid överlämning till och från operation. Vid akuta 
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situationer eller handläggning av kritiskt sjuka patienter kan metoden fungera som lämpligt 

kommunikationsverktyg. Den modell som är vanligast förekommande på svenska sjukhus är 

SBAR (Wallin & Thor, 2008). 

SBAR innebär att informationen struktureras enligt följande fyra steg: 

S – Situation 

Här beskrivs kortfattat varför man tar kontakt. Fakta som ska rapporteras är patientens namn, 

ålder/personnummer och vad problemet är. 

B – Bakgrund 

Här ges en kortfattad sammanställning av relevant sjukdomshistorik (diagnos, utredningar och 

behandlingar). 

A – Aktuellt 

Här rapporteras fakta om nuläget, till exempel vitalparametrar, eventuella förändringar i 

patientens tillstånd samt vad man tror problemet är. 

R – Rekommendation 

Här ges förslag till åtgärd utifrån de uppgifter som lämnats under S, B och A. 

Användning av SBAR skapar inte bara ett förväntat kommunikationsmönster utan hjälper 

även till att utveckla ett kritiskt tänkande. Det är viktigt att sändaren använder ett direkt språk 

och ger mottagaren möjlighet att svara på frågor (SKL, 2010). Enligt Socialstyrelsen (u.å.) 

måste SBAR som kommunikationsverktyg anpassas till lokala förhållanden och det måste 

tydliggöras exakt vilken typ av information som ska ges för varje steg. För vissa situationer 

kan det behövas ytterligare kontrollrutiner, exempelvis att mottagaren upprepar informationen 

och kvitterar samstämmighet för att visa att informationen är korrekt uppfattad. Denna 

kvittering kallas i litteraturen ”closed loop communication” (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Problemformulering 

I dagens komplexa och riskfyllda vårdsituationer ställs höga krav på anestesisjuksköterskan 

för att säker vård skall bedrivas. Innan, under och efter en pågående operation är 

patientsäkerheten beroende av att samverkan och kommunikation mellan de olika 

yrkeskategorierna i ett operationsteam fungerar. Brister och otydligheter i denna 

kommunikation kan leda till att viktig information går förlorad och patientsäkerheten kan 

påverkas. För att organisera och standardisera rapportering av information, skriftlig, muntlig 
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eller en kombination av dessa, används flera olika kommunikationsverktyg. I Sverige är 

SBAR det mest använda. Det finns mycket dokumenterat kring SBAR-verktyget men vid 

litteratursökning i databaserna Cinahl, Pubmed och Web of Science, hittades inga 

översiktsartiklar. Därför är det viktigt att undersöka huruvida det finns evidens i den 

vetenskapliga litteraturen för kommunikationsverktyget SBAR. 

 

Syfte 

Att undersöka huruvida det finns evidens i den vetenskapliga litteraturen för 

kommunikationsverktyget SBAR. 

 

Frågeställningar 

1. Förbättrar överrapportering enligt SBAR patientsäkerheten? 

2. Förbättrar överrapportering enligt SBAR arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen? 

 

METOD 

Design 

Denna studie planerades som en deskriptiv litteraturstudie med systematisk ansats. Tjugofyra 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar granskades om kommunikationsverktyget 

SBAR i samband med överrapportering av patientinformation mellan sjukvårdspersonal. Det 

har gjorts en kartläggning över det aktuella kunskapsläget inom detta område samt en 

efterföljande analys. Denna studie analyserar befintlig aktuell forskning, val av analysmetod 

samt vilket resultat som presenteras av forskningen (Friberg, 2012). 

 

Sökstrategi 

Urval 

Inklusionskriterier för artiklarna var publikation mellan år 2005 till 2015 eftersom denna 

studie strävar efter att baseras på så aktuell forskning som möjligt samt att SBAR 

introducerades i vården år 2004. Inkluderade språk var engelska och svenska då dessa språk 
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behärskas av författarna. Både artiklar med kvalitativ och kvantitativ metodik har inkluderats. 

Främsta fokus har varit på artiklar utförda på sjukvårdspersonal eller på sjukhus men i enstaka 

fall har artiklar gjorda på studenter inkluderats. Expertis via bibliotekarie på Medicinska 

biblioteket på Akademiska sjukhuset har använts. 

Artiklar skrivna på språk som författarna ej behärskar har exkluderats. Artiklar som fokuserar 

på patienter och anhörigas upplevelser har exkluderats. Artiklar som inte specifikt behandlar 

SBAR har exkluderats. De artiklar som efter det inledande urvalet visade sig vara av fel slag 

för studiens ramar, exempelvis tidningsartiklar, forskningsrapporter och fallstudier har 

exkluderats. Artiklar som var av låg kvalitet enligt granskningsmallen av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006), se bilaga 1, har exkluderats. 

 

Tillvägagångssätt 

Initialt gjordes pilotsökningar i databaserna PubMed, CINAHL och Web of Science för att 

ringa in tillgängligt forskningsområde, litteraturunderlag och för att identifiera relevanta 

sökord (Tabell 1). Dessa databaser valdes eftersom deras främsta inriktning är omvårdnad och 

sjuksköterskans arbetsområde. Efter pilotsökning fastställdes sökorden sbar, communication, 

communication tool, patient safety och handoff communication. 

 

Tabell 1. Redovisning av databassökning 

Databas Datum Sökord Begränsningar Träffar Lästa 

abstract 

Använda 

artiklar 

PubMed 150414 sbar AND 

communication 

- 82 38 9 

PubMed 150414 sbar AND 

communication 

tool 

- 37 (*7) 5 1 

PubMed 150414 sbar AND patient 

safety 

Publicerad 

2005-2015 

41 (*19) 5 2 

Web of 

Science 

150427 sbar AND patient 

safety 

Publicerad 

2005-2015 

26 (*5) 9 4 

PubMed 150427 sbar AND handoff 

communication 

Publicerad 

2005-2015 

7 4 2 

CINAHL 150427 sbar patient safety Publicerad 

2005-2015 

54 (*7) 7 1 

Totalt    247 (*38) 68 19 ** 

* Antal dubbletter 

** Utöver dessa 19 artiklar har följande fem artiklar hittats via related citations. Artikeln av 
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Haig, Sutton och Whittington (2006) fanns som related citation i denna sökning. Artiklarna av 

Clark, Squire, Heyme, Mickle och Petrie (2009) och Telem, Buch, Ellis, Coakley och Divino 

(2011) fanns som related citations till Haig et al. (2006). Artikeln av Field et al. (2011) fanns 

som related citation till De Meester, Verspuy, Monsieurs och Van Bogaert (2012). Artikeln av 

Thompson et al. (2011) fanns som related citation till Clark et al. (2009). 

 

Dataanalys 

Kvalitetsgranskning 

Efter urval av till synes relevanta artiklar granskades de utifrån granskningsmallar för 

bedömning av vetenskapliga artiklar utformade av Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2014). Dessa mallar användes för att bedöma om artiklarna kunde 

inkluderas i studien eller förkastas. Efter att kvaliteten fastställts granskades artiklarna utifrån 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) bedömningsunderlag för vetenskapliga studier, se 

bilaga 1, för att bedöma kvalitetsnivån. Samtliga artiklar har till en början kvalitetsgranskats 

av båda författarna på var sitt håll. Efter detta fördes en inbördes diskussion mellan författarna 

för att enas angående artiklarnas kvalitet. Liknande studier redovisas deskriptivt i resultatet 

under separata rubriker. Sex stycken artiklar har under kvalitetsgranskningen bedömts som 

låg kvalitet och har förkastats. Syntetiseringen av artiklarnas resultat gjordes genom en 

sammanfattning av de viktigaste resultaten i studierna. 

 

Innehållsanalys 

Innehållsanalys utfördes enligt metoden beskriven av Forsberg och Wengström (2013). Detta 

innebar att samtliga artiklar lästes flera gånger, sedan gavs utsagorna koder. Koderna 

kondenserades till kategorier och kategorierna sammanfattades till flera olika teman med 

liknande mönster. Dessa teman är de slutgiltiga rubrikerna i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga inkluderade artiklar har fått tillstånd från en etisk kommitté eller noggranna etiska 

överväganden har gjorts. Detta kan innebära aspekter som att alla deltagare var informerade 

om studiens syfte, att studiematerialet har förvarats på ett säkert sätt, att man bevarar 
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deltagarnas anonymitet, att svar behandlas konfidentiellt och att deltagarna har haft möjlighet 

att avbryta sin delaktighet i studien utan att uppge skäl. Likaså ska det finnas samtycke hos 

deltagarna i de inkluderade studierna, det vill säga att deltagarna frivilligt deltagit i studierna. 

Hänsyn har tagits till huruvida forskarna delat ut olika former av belöningar till deltagarna. 

Alla artiklar som ingår i litteraturgranskningen har redovisats. Alla resultat som stödjer 

respektive inte stödjer hypotesen har presenterats. Det är oetiskt att endast presentera de 

artiklar som stödjer forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2013). I enighet med Polit 

och Beck (2006) har det åsidosatts förutfattade meningar för att eftersträva objektivitet. 

Eftersom det är en litteraturstudie som har genomförts har det inte varit aktuellt med 

granskning av patientjournaler eller annan form av patientdata varför det inte funnits behov av 

inhämtande av samtycke eller godkännande hos etisk kommitté. 

 

RESULTAT 

Undersökningsgrupperna i samtliga artiklar har varit sjuksköterskor, läkare samt 

sjuksköterske- och läkarstudenter. Totalt granskades nio interventionsstudier, sex 

observationsstudier, fem enkätstudier, tre kombinerad intervju/enkätstudier och en 

kombinerad intervju-/observationsstudie varav fem studier benämndes vara randomiserade 

kontrollstudier av dess författare. Studierna var genomförda i USA, Australien, Kanada, 

Belgien och Sverige, majoriteten var utförda i USA. Samtliga inkluderade artiklar har 

bedömts vara av hög eller medelhög kvalitet (bilaga 2). Vid dataanalys identifierades sex 

olika teman som tillsammans svarar mot frågeställningarna:  

1. Förbättrar överrapportering enligt SBAR patientsäkerheten? 

2. Förbättrar överrapportering enligt SBAR arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen? 

De sex teman är: patientsäkerhet, kommunikation samt arbetsmiljö, lagarbete, struktur av 

arbetet och följsamhet och beskrivs utförligt nedan. 

 

Patientsäkerhet 

Vid införandet av SBAR skedde det en förbättring i patientsäkerheten i form av ökat fokus 

hos personalen, ökat antal utryckningar av akutteamet och minskat antal hjärtstopp i samband 

med utryckningar. Sjuksköterskorna fick ökad förmåga att identifiera kritiskt sjuka patienter 

och överflytta dessa till IVA-avdelning, vilket minskade plötslig död (De Meester et al., 2012; 
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Donahue et al., 2011). Införandet av SBAR gav en signifikant reduktion av antalet avvikelser 

kring misskommunikation, vilket ledde till att patientsäkerheten ökade och mängden felaktiga 

ordinationer av läkemedel fick en statistisk minskning med 2,3 % samt att mängden 

läkemedelsrelaterade avvikelser halverades (Haig et al., 2006; Randmaa et al., 2014; Telem et 

al., 2011). Efter att studenter genomgått simuleringsövningar fick de en ökad förmåga att 

identifiera aktuell behandling för patienten. Simuleringsövningar gör att professioner inom 

vården förbättrar sin förmåga att kommunicera, vilket leder till ökad patientsäkerhet (Kesten, 

2011; Miller, Riley & Davies, 2009). Att tillämpa och utbilda i SBAR leder dessutom till 

bättre organisatoriskt lärande och förbättringsarbete (Velji et al., 2008). Det har konstaterats 

att utbildning i SBAR bidrog till att patientsäkerheten hamnade mer i centrum (Fay-Hillier et 

al., 2012). Patienterna upplevde att säkerhetsklimatet förbättrades i samband med införandet 

av SBAR (Beckett & Kipnis, 2009). De kände sig även tryggare och deras belåtenhet av 

bemötande ökade (Cornell et al., 2014). I en studie gav SBAR en ringa förbättring i hur väl 

patienterna hölls inom behandlingsintervallet för INR (international normalized ratio) (Field 

et al., 2011). 

En studie av Andreoli et al. (2010) har däremot visat motsatsen till övriga studier. Denna 

studie menade att det inte går att bevisa att antalet avvikelserapporter och fallincidenter 

minskar efter att man infört SBAR som kommunikationsverktyg. 

 

Kommunikation 

SBAR uppfattas som ett effektivt kommunikationsverktyg som underlättar 

informationsöverföring i det tvärprofessionella samarbetet och ger en statistiskt signifikant 

förbättring av kommunikation (Andreoli et al., 2010; Haig, Sutton & Whittington, 2006; 

Beckett & Kipnis, 2009). SBAR underlättar arbetet och skapar en klar förbättring i att 

nyckelinformation framgår tydligare i samband med överrapportering av patientinformation 

(Marshall, Harrison & Flanagan, 2009). Även ett flertal andra studier visar att användningen 

av SBAR vid överrapporteringar resulterar i färre kommunikationsfel, lägre grad av 

misskommunikation, förbättrad kommunikation mellan sjukvårdspersonal, bättre förmåga att 

delge nyckelinformation vid överrapportering och pricksäkrare kommunikation (Haig et al., 

2006; Randmaa, Mårtensson, Swenne & Engström, 2014; Vardaman et al., 2012). En studie 

visar att studenter utvecklar en bättre kommunikationsförmåga genom praktisk träning och 

utbildning i SBAR (Kesten, 2011). Att utbilda studenter i SBAR kan underlätta och förbereda 
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dem för det kliniska arbetet efter examinationen som de annars får lära sig som nyanställda 

eftersom det förbättrar kommunikationen för personalen (Fay-Hillier, Regan & Gordon, 

2012). Både läkare och sjuksköterskor upplevde en förbättrad överrapportering och mer 

effektiv kommunikation mellan sjukvårdspersonal (Clark et al., 2009). Läkare som tränades i 

att tillämpa ISBAR, där I står för identify, vid överrapportering uppskattade verktyget och 

ansåg att det underlättade överrapporteringen och en statistisk förbättring i kommunikationen 

mellan personalen påvisades (Donahue, Miller, Smith, Dykes & Fitzpatrick, 2011; Thompson 

et al., 2011). 

 

Arbetsmiljö 

SBAR förbättrar arbetsmiljön genom att sjuksköterskor lättare kommer in i organisationen 

och får ett utökat socialt kapital och grupptillhörighet hos annan sjukvårdspersonal 

(Vardaman et al., 2012). SBAR gjorde att deltagarna upplevde högre säkerhetsklimat, ökad 

arbetsglädje och bättre arbetsförhållanden (Randmaa et al., 2014). Både patient- och 

personalnöjdhet ökade efter implementeringen av SBAR. Personalen var nöjd över att få 

bättre kommunikationsverktyg och uppgav att SBAR gav dem alternativa tillvägagångsätt och 

metoder att bemöta patienten (Bornemann-Shepherd et al., 2012; Fay-Hillier et al., 2012). 

Sjuksköterskorna uppgav att SBAR är ett pålitligt och standardiserat sätt att överrapportera 

utan att störa arbetsflödet samt att tid sparas (Wentworth et al., 2012). Efter implementering 

av SBAR i verksamheten upplevde personalen ett mer öppet klimat, ökad självkänsla, ökad 

trygghet och bättre kommunikation om misstag. Möjligheten att ställa frågor främjades och 

förtroendet att ta emot rapporter ökade (Haig, 2006; Telem et al., 2011; Thompson, 2011; 

Velji et al., 2008). Efter utbildning i ISBAR upplevde deltagarna ökad patientsäkerhet och 

vårdkvalitet (Thompson et al., 2011). 

 

Lagarbete 

SBAR effektiviserar samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare (Beckett & Kipnis, 2009). 

SBAR resulterar i en ökad mängd tvärprofessionell kommunikation och tydligare sådan 

(Donahue et al., 2011). Efter introduktionen av SBAR ökade förmågan och förståelsen för 

innebörden av effektiv kommunikation mellan sjuksköterskor (De Meester, 2012). SBAR 

bidrar till en bättre teamwork-känsla och kommunikation bland sjukvårdspersonal (Randmaa 

et al., 2014). SBAR ökar samarbetsförmågan hos sjukvårdspersonalen (Fay-Hillier et al., 
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2012). SBAR leder även till ett bättre lagarbete och samspel och bättre feedback (Telem et al., 

2011; Velji et al., 2008). 

 

Struktur i arbetet  

SBAR hjälpte sjuksköterskor att skaffa struktur och att söka rätt kunskap inför 

överrapporteringen och bidrog till bättre bedömningsförmåga (Fay-Hillier et al., 2012; De 

Meester et al., 2012). SBAR bidrog till ökad noggrannhet i rapporterna och att deltagarna 

uppgav mer väsentlig information, såsom luftvägs- och andningsbedömning samt 

rekommendation, jämfört med tidigare. Samtidigt minskade tiden från start på rapporten tills 

väsentlig information nämndes (McCrory, Aboumatar, Custer, Yang & Hunt, 2012). 

Personalen ansåg att SBAR var ett aktivt stöd och underlättade vid överrapporteringen samt 

bidrog till en ökad struktur (Clark et al., 2009). Läkarna upplevde att rapporterna dem emellan 

blev mer kärnfulla och minskade risken för missförstånd när de hade en struktur att följa 

(Telem et al., 2011). Läkarna upplevde att ISBAR gjorde rapporterna mer konsekventa och 

bidrog till en bättre struktur. Dock gav ISBAR ingen skillnad i tidsåtgången för rapportering 

(Thompson et al., 2011). Efter införandet av tvärprofessionella ronder minskade tiden för 

genomgång av varje patient avsevärt. Dock minskade inte tiderna varken för handläggning av 

patienterna eller vårdtiderna (Cornell, Townsend-Gervis, Vardaman & Yates, 2014). I en 

studie med AT-läkare fann man en statistiskt signifikant förbättring i deltagarnas uppfattning 

om sin förmåga att effektivt kommunicera organiserad information med hjälp av SBAR 

(Tews, Liu & Treat, 2012). 

En studie har visat att SBAR inte ökade noggrannheten vid telefonkonsultationer i 

simuleringsscenarior. Det gav heller ingen signifikant ökning i hur koncis informationen var 

(Cunningham et al., 2012). 

 

Följsamhet  

Ett återkommande tema i studierna var att trots utbildning och simuleringsövningar var 

användningen av SBAR låg, trots att läkarna ansåg att ISBAR var ett bra verktyg och stöd vid 

överrapportering (Thompson et al., 2011). Sjuksköterskorna misstolkade vad som skulle 

rapporteras under bakgrund och läkarna fick ställa ledande frågor för att få adekvat 

information. Detta var speciellt återkommande under jourtid. Enligt Joffe et al. (2013) tyder 
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detta på att om man enbart förser personalen med SBAR som stöd/rapporteringsverktyg 

försäkras inte att rätt typ av information rapporteras, utan utbildning i användandet av 

verktyget är viktigt. En studie betonar att det är viktigt med både individuell- och team-

träning för att öka tillförlitligheten och patientsäkerheten (Miller et al., 2009).  Det visades 

även att intensivvårdsläkarna som använde sig av SBAR utelämnade sökord som bakgrund 

och rekommendation. Rekommendation uteblev i 60 % av rapporterna (Ilan et al., 2012).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Förbättrar överrapportering enligt SBAR patientsäkerheten? 

Enligt Socialstyrelsen (2008) drabbas cirka 105 000 patienter varje år av vårdskador. 

Vårdskador medför uppskattningsvis 630 000 extra vårddygn per år, vilket motsvarar nästan 

10 % av samtliga vårddygn under ett år. En av de stora patientsäkerhetsriskerna är 

misskommunikation och då överrapporteringar mellan arbetsskift och enheter sker vid flera 

tillfällen under patientens vårdtid ökar risken för misskommunikation (Riesenberg, Leitzsch 

& Little, 2009). Utifrån ett samhällsperspektiv innebär vårdskador relaterade till 

misskommunikation onödiga kostnader inom sjukvården och onödigt lidande för patienterna. 

Ur ett etiskt perspektiv är det inte försvarbart med så stort onödigt lidande på grund av ett 

problem som är så pass lätt att åtgärda som bristande kommunikation hos 

sjukvårdspersonalen. 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att SBAR bedöms vara ett systematiskt 

kommunikationsverktyg som förbättrar kommunikationen och informationen i det 

tvärprofessionella samarbetet (Andreoli et al., 2010; Beckett & Kipnis, 2009; Haig et al., 

2006). En strukturerad kommunikation genom SBAR upplevdes av vårdpersonal att fokus låg 

på det viktigaste budskapet, fakta presenterades på ett snabbt och effektivt sätt och 

ovidkommande information undveks. SBAR beskrevs som särskilt användbart vid 

överrapportering av patienter, tvärprofessionell kommunikation samt vid stress, brådska och 

ovana situationer (Nilsson Bågenholm & Stensmyren, 2010). Enligt Sveriges Kommuner och 

Landsting (2014) leder en god kommunikation till ökad förståelse mellan sjukvårdpersonal, 

patienter och närstående och till att säkrare vård bedrivs.  
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Denna litteraturöversikt visar även att SBAR gör att vårdpersonal får mer förtroende för sig 

själva och att patienterna upplever att de blir bättre bemötta. Detta ledde att patienterna kände 

sig mer delaktiga i sin vård.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården vara av god kvalitet och 

vårdare skall tillgodose patientens behov av trygghet. Den skall vara lätt tillgänglig, bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. World Health Organization (WHO, 2008) 

betonar att patienternas egna berättelser om osäker vård är en viktig källa till information och 

insikt och kan användas för att bättre förstå orsakerna till fel och förhindra vårdskador. Fel 

och misstag kan ske och sker i sjukvården och patienterna behöver informeras om detta och 

om att deras deltagande kan hjälpa till att reducera risker. Det finns flera sätt på vilka 

patienterna kan involveras för att göra vården säkrare. Det första är att patienten är informerad 

om sitt tillstånd och sin behandling genom att tillhandahålla information om deras diagnos 

och vilka behandlingsalternativ som finns. Genom att inkludera patienten i sin vård och 

behandling kan vården bedrivas säkrare (Wyskiel, et al. 2015). 

 

Förbättrar överrapportering enligt SBAR arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen? 

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening (2012) 

beskriver att tre av specialistsjuksköterskans kärnkompetenser är samverkan i teamarbete, 

säker vård och informatik. På en operationssal är samarbetet mellan de olika professionerna 

av stor vikt. Anestesisjuksköterskan måste vara tydlig i kommunikation och kunna samverka 

med teamets olika medlemmar. Denne kan även konsulteras i andra sammanhang, exempelvis 

på vårdavdelningar eller på akutmottagningen, där det tvärprofessionella samarbetet är av 

största vikt. Resultatet i denna litteraturöversikt visade att genom att introducera SBAR 

effektiviserades det tvärprofessionella samarbetet vilket resulterade i en ökad och tydligare 

tvärprofessionell kommunikation (Beckett & Kipnis, 2009; Donahue et al., 2011). SBAR 

ledde till ökad kommunikationsförmågan, samarbetsförmågan och förståelse för innebörden 

av effektiv kommunikation. Det bidrar till ett bättre samarbete och högre arbetsmoral och 

kommunikation mellan sjukvårdspersonal (De Meester et al., 2012; Fay-Hillier et al., 2012; 

Randmaa et al., 2014). Det leder även till ett bättre lagarbete och samspel och bättre feedback 

(Telem et al., 2011; Velji et al., 2008). 
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Ett fungerande teamwork och tvärprofessionell kommunikation bedöms vara av största vikt 

för att personal skall trivas och kvarstanna på sin arbetsplats (Thomson et al. 2015).  

De granskade artiklarnas resultat visar att SBAR gör att sjuksköterskor lättare kommer in i 

organisationen och får ökad grupptillhörighet hos övrig sjukvårdspersonal (Vardaman et al., 

2012). Personalen upplevde ett mer öppet klimat, ökad självkänsla, ökad trygghet och bättre 

kommunikation om misstag. Möjligheten att ställa frågor främjades och förtroendet att ta 

emot rapporter ökade (Haig et al., 2006; Telem et al., 2011; Thompson et al., 2011; Velji et 

al., 2008).  

Multidisciplinärt teamwork innebär stora utmaningar för personalens förmåga att samverka 

och samarbeta. Patientvården måste ses ur ett holistiskt perspektiv och där krävs att de olika 

yrkeskategorierna i ett vårdteam fungerar optimalt och arbetar tillsammans för patientens 

säkerhet och det totala vårdbehovet. För det finns många barriärer att övervinna i de olika 

yrkeskategoriernas ansvarsområden och arbetsuppgifter och kommunikation är en av dem. 

Läkare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor har alla olika språk och olika 

ansvarsområden i patientvården (Xyrichis A, & Lowton K, 2008). En rak och tydlig 

kommunikation, där alla rapporterar efter samma kommunikationsverktyg, där personal vågar 

ställa frågor eller yttra sig när något är fel eller inte upplevs optimalt leder till ett öppet klimat 

och ett första steg i att minska barriärerna för ett ultimat samarbete som ett vårdteam. 

Enligt analys av dessa studier framgår att SBAR upplevs vara ett bra kommunikationsverktyg 

som ger en tydlig förbättring i kommunikationsförmågan. SBAR ledde till att 

sjukvårdspersonalen upplevde högre säkerhetsklimat, patientsäkerhet, vårdkvalitet, ökad 

arbetsglädje och bättre arbetsförhållanden (Randmaa et al., 2014; Thompson et al., 2011).  

Trots positiva upplevelser i användandet av kommunikationsverktyget SBAR var 

användningen låg (Thompson et al., 2011). Sjuksköterskorna misstolkade till viss del vad som 

skulle rapporteras och läkarna fick ställa ledande frågor för att få adekvat information. 

Intensivvårdsläkare som använde sig av SBAR utelämnade sökord som bakgrund och 

rekommendation. Rekommendation uteblev i 60 % av rapporterna (Ilan et al., 2012).  

Att enbart förse personalen med SBAR som stöd/rapporteringsverktyg försäkrar inte att rätt 

typ av information rapporteras, utan behov av utbildning i användandet av verktyget är 

viktigt, både individuell- och team-träning (Joffe et al., 2013; Miller et al., 2009). Wallin och 

Thor (2008) beskriver att införandet av SBAR förutsätter ledningens engagemang och stöd.  
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Enligt studier är interprofessionella simuleringsövningar det mest pålitliga sättet att uppnå 

kunskap och färdigheter som består. Genom att träna ihop, i det vårdteam man arbetar i 

patientvården ökar dessutom förståelsen för de olika yrkeskategorierna (Wang et al. 2015, 

Paige et al. 2015). Att tillämpa och utbilda i SBAR leder dessutom till bättre organisatoriskt 

lärande och förbättringsarbete. Man har även konstaterat att utbildning i SBAR bidrog till att 

patientsäkerheten hamnade mer i centrum (Fay-Hillier et al., 2012; Kesten, 2011; Miller et al., 

2009; Velji et al., 2008).  

Genom tillämpande av Duldt och Griffins (1985) fem interaktionsmönster vid 

simuleringsövningar av kommunikation skulle vårdpersonal kunna träna och utveckla sin 

kommunikationsförmåga interprofessionellt. Det första steget, communing – är det förtroliga 

samtalet. All överrapportering mellan vårdpersonal bör ses som att det sker i förtroende. 

Enligt patientdatalagen (2008:355) skall all informationshantering inom hälso- och sjukvården 

ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerheten och att patientens integritet 

respekteras. Därför skall överrapportering mellan vårdpersonal eller enheter ske enskilt och i 

möjligaste mån avskilt från andra patienter eller anhöriga och ses som ett förtroligt samtal. I 

förtroende skapas goda relationer. Genom att överrapporteringen ses som ett förtroligt samtal 

kan detta leda till större respekt för patienten och den mottagande enheten.  

Det andra interaktionsmönstret, assertiveness - att uttrycka sig, skulle handla om hur 

vårdpersonal uttrycker sig i sin överrapportering. Det skall följa patientdatalagen (2008:355) 

och innehålla respekt för patientens integritet. Ovidkommande information som inte är av 

nytta för patientens aktuella vård skall uteslutas i en överrapportering enligt SBAR. Enligt 

Duldt och Griffins (1985) skall det andra mönstret i en interaktion innebära att vårdpersonalen 

bör uttrycka egna behov, tankar och känslor och att man ska visa respekt mot andra parten 

som uttrycker detsamma. I SBAR simuleringssituationer skulle detta kunna innebära den 

information som lämnas sist, i R: Rekommendation. Då uttrycker den avlämnande parten sina 

egna funderingar och det som upplevs som ett behov för patientens fortsatta vård. Detta skall 

mottagas med respekt. Det tredje mönstret, confrontation- feedback, kan utgöras av den 

slutgiltiga frågan som skall ställas enligt överrapportering i SBAR, ”Har du några frågor?” 

Där ges mottagande part möjlighet att få förtydligande om det är något ytterligare denne 

undrar över. Enligt Duldt och Griffins (1985) sker det slutligen en conflict, där man når en 

lösning angående patientens fortsatta vård och till sist, separation - slutet av interaktionen. 
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Metoddiskussion 

De inkluderade studierna har haft varierande design och forskningsmetodik detta innebar att 

användandet av SBAR har blivit belyst ur ett bredare perspektiv, vilket bedöms som en 

styrka. En annan styrka bedöms vara att majoriteten av studierna har haft relativt litet bortfall. 

Antalet analyserade artiklar är relativt stort, 24 stycken, vilket är en styrka. 

I merparten av de inkluderade studierna har antalet deltagare varit förhållandevis stort. I de 

kvalitativa studierna har antalet deltagare varit fler än 80 i hälften av fallen, med 960 stycken 

som mest och 26 som minst. I de kvantitativa studierna har antalet varit över 100 i hälften av 

fallen, med 435 som mest och 25 som minst. Detta bedöms som en styrka och gör att 

studiernas resultat kan generaliseras och dras slutsatser av. Forsberg och Wengström (2013)  

beskriver slumpmässigt urval som den bästa urvalsmetoden för att kunna generalisera till en 

större population. Av de inkluderade studierna är fem stycken RCT. Det hade varit 

fördelaktigt med fler sådana men dessa var alla som fanns att tillgå. De analyserade studierna 

har olika sorters vetenskaplig metodik och olika mät- och utvärderingsinstrument vilket 

försvårar jämförelser dem emellan. Detta bedöms som en svaghet. 

Enligt Henricson (2012) är det viktigt att läsa artiklar upprepade gånger för att kunna 

genomföra en kritisk granskning och undvika feltolkningar. Utöver detta är det viktigt att 

förhålla sig opartisk vid granskning av artiklar och feltolkningar kan förekomma då 

granskaren inte talar engelska som modersmål. I denna litteraturöversikt har författarna inte 

engelska som modersmål och begränsad tidsåtgång till granskningen kan vara en av studiens 

svagheter, författarna har varit medvetna om den begränsande tiden och ansträngning har 

gjorts för att inte medvetet låta detta störa analysarbetet. Det är första gången författarna 

bedriver en så här omfattande litteraturöversikt och under arbetets gång har det upplevts 

lättare att läsa och analysera studier, mer träning i detta skulle kunna förbättra författarnas 

förmåga att analysera vetenskaplig litteratur. 

Artiklarnas inbördes kvalitet bedöms baserat på huruvida man redovisat sina egna etiska 

aspekter och överväganden. Samtliga artiklar har varit godkända av etisk kommitté eller haft 

noggranna etiska överväganden. För att upprätthålla etisk kvalitet inkluderas alla artiklar som 

uppfyller kvalitetskraven och inga artiklar, oavsett resultat exkluderades. 

Vissa artiklar utvärderar olika former av modifierade SBAR-modeller, såsom ISBAR och 

SBAR-R, vilket kan ha påverkat resultatet. Dessa artiklar inkluderades i arbetet eftersom de 

använda modellerna ansågs vara nära nog originalversionen av SBAR. Det bedömdes att 
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mindre modifikationer av modellen inte har någon relevant påverkan på patientsäkerheten 

eller arbetsmiljön. SBAR ser olika ut beroende på vilket sjukhus eller avdelning som 

använder sig av det. SBAR finns anpassat till akuta såväl som icke-akuta situationer. 

Socialstyrelsen (u.å) och Nilsson Bågenholm och Stensmyren (2010) uttrycker att SBAR 

måste anpassas till lokala förhållanden och det kan användas av all sjukvårdspersonal och 

inom alla verksamheter och anpassas därefter. Likaså är de vetenskapliga studierna utförda i 

olika sjukhusmiljöer och olika geografiska och kulturella områden vilket bedöms som en 

styrka då studien på så sätt blir mer generaliserbar. 

En styrka är att det gjorts två databassökningar vid två olika tillfällen (se tabell 1). Detta bör 

minimera risken att det publicerats ny forskning inom området under tiden studien 

genomförts. 

Vissa artiklar utvärderade deltagare i kliniska scenarier snarare än faktisk klinisk miljö. Dessa 

inkluderades ändå eftersom sättet på vilket människor kommunicerar inte skiljer sig nämnvärt 

vare sig man observerar en arbetssituation eller ett övningsscenario. Likaså har vissa studier 

gjorts på sjuksköterske- och läkarstudenter. Dessa studier inkluderas då dessa grupper räknas 

som sjukvårdspersonal (Cunningham et al., 2012; Fay-Hillier et al., 2012; Kesten, 2011; 

Marshall et al., 2009; McRory et al., 2012; Miller et al., 2009, Telem et al., 2011; Tews et al., 

2012). 

 

Slutsats 

SBAR är ett effektivt kommunikationsverktyg som förbättrar och effektiviserar 

kommunikation och överrapportering mellan olika yrkesprofessioner ger en förbättrad 

patientsäkerhet och arbetsmiljö och mer trivsamma arbetsförhållanden. Endast införandet av 

SBAR garanterar inte att det kommer att följas och utnyttjas av personalen. Utbildning är en 

förutsättning dels för att få personalen trygg i dess användning och dels för att nå dess fulla 

potential. 

Ur ett samhällsperspektiv kan SBAR reducera vårdskador, vårdlidande och minska antalet 

extra vårddygn i samband med detta, vilket minskar kostnaderna för samhället. Det finns 

behov av vidare forskning på SBAR för att kunna utvärdera följsamhet och eventuella brister i 

olika vårdkontext. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING  VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie 

(Randomized Controlled Trial, RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie (Clinical 

Controlled Trial, CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke-kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. * 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder. 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets-

/reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Kombinationsstudier indikeras av flera olika typer i högerspalten. 
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Bilaga 2. Matris för artikelgranskning. 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Andreoli, A., 

Fancott, C., 

Velji, K., Baker, 

G. R., Solway, 

S., Aimone, E., 

Tardif, G. 

Kanada 

2010 

Using SBAR 

to 

Communicate 

Falls Risk and 

Management 

in Inter-

professional 

Rehabilitation 

Teams 

Att bättre förstå 

sammanhanget och 

uppfattningen av SBAR 

hos två inter-

professionella team, 

som förebyggande av 

fallskador. 

Interventionsstudie. I två faser; 

implementering och utvärdering. 

Information om patientsäkerhet, 

kommunikation och säkerhetskultur. 

Deltagarna fick fylla i ett formulär 

om patientsäkerhet före och efter 

intervention. Övriga sjukhuset 

användes som kontrollgrupp (n = 

1700). Man mätte antalet 

fallincidenter och avvikelserapporter 

som variabel för patientsäkerhet. 

n = 85 

(13 % pre- 

resp. 31 % 

post 

interventi

on) 

SBAR är ett effektivt sätt att 

kommunicera brådskande och icke-

brådskande säkerhetsfrågor i det 

tvärprofessionella samarbetet. 

Undersökningsgruppen visade en 

signifikant förbättring i kommunikation 

och lagarbete. Det gick dock inte att 

påvisa att SBAR minskade mängden fall 

och avvikelserapporter minskade. 

II 

CCT 

Beckett, C. D., 

Kipnis, G. 

USA 

2009 

Collaborative 

Communicatio

n: Integrating 

SBAR to 

Improve 

Quality/Patien

t Safety 

Outcomes 

Att utvärdera 

effektiviteten av SBAR 

för bästa praxis.  

Intervention med utbildning i SBAR 

på en pediatrisk avdelning på ett 

sjukhus. Deltagarna fick utbildning i 

form av föreläsning och rollspel, 

samt en DVD på avdelningen. 

Kombination av kvalitativ 

(observation, intervjuer) och 

kvantitativ (enkäter). 

n = 212 

(71) 

När SBAR används får man statistiskt 

signifikanta förbättringar i 

kommunikation och samarbete mellan 

sjuksköterskor och läkare och i 

patienternas upplevelse av 

säkerhetsklimatet. 

II 

P, K 

Bornemann-

Shepherd, M., 

Le-Lazar, J., 

Beth, F., M., 

DeVine, D., 

McDevitt, K., 

Marcee, P. 

USA 

2012 

Caring for 

Inpatient 

Boarders in 

the 

Emergency 

Department: 

Improving 

Safety and 

Patient and 

Staff 

Satisfaction 

Kan förbättrande 

omvårdnadsprocesser av 

intagningspatienter som 

tamponerar 

akutmottagningen 

förbättra patientsäkerhet 

och personal och patient 

nöjdhet. 

En observationsstudie med 

intervention där man med enkäter, 

med öppna frågor, före och 3 

månader efter ett 

kvalitetsförbättrande projekt på 

akutmottagning studerar patienternas 

och personalens nöjdhet samt 

påverkan på patientsäkerheten. Via 

enkäten före interventionen studeras 

problemområden och en arbetsgrupp 

utarbetar sedan åtgärder för att 

åtgärda problemen. Dessa åtgärder 

n = 114, 

pre (57 %) 

n = 204, 

post (49 

%) 

Både patient- och personalnöjdhet ökade 

efter det kvalitetsförbättrande projektet. 

Personalnöjdheten var störst med att man 

hade bättre verktyg och fler lab. personal 

och vaktmästare efter förändringen. 

Svagheter var låg svarsfrekvens i både 

personal och patientenkät före 

intervention. Det gick inte heller att skilja 

på vilka patienter som var akut patienter 

och intagningspatienter varför påverkan 

på patientsäkerheten ej gick att studera. 

II 

K 
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implementeras och nöjdheten efter 

förändringarna studeras. SBAR 

används som kommunikations-

instrument. Även information från 

ronder används. 

Clark, E., 

Squire, S., 

Heyme, A., 

Mickle, M-E., 

Petrie, E. 

Australien 

2009 

The PACT 

Project: 

improving 

communicatio

n at handover 

Utvärdera och beskriva 

PACT-projektet (Patient 

assessment, Assertive 

communication, 

Continuum of care, 

Teamwork with trust) 

vilket skall bidra till 

bättre patientsäkerhet 

och kommunikation 

mellan 

sjukvårdspersonal vid 

överlämning av patient. 

Två stycken kommunikationsverktyg 

utvecklades och var baserade på 

SBAR för att tillämpas vid 

tvärprofessionell överrapportering. 

Enkäter delades ut till sjuksköterskor 

och läkare innan studien påbörjades 

och verktygen implementerades samt 

efter studien avslutades. Kvalitativ 

data insamlades enbart från 

sköterskorna efter projektet, läkare 

följdes inte upp. 

n = 65 

ssk: 49 

(46 %) 

läk: 16 

(27 %) 

Efter projektet upplevde 68 % av 

personalen att överrapportering vid 

överlämningen blivit bättre. 70 % av 

sjuksköterskorna upplevde 

kommunikationen som mer effektiv. 80 % 

tycker att kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare blivit bättre. 

Personalen ansåg att SBAR var ett aktivt 

stöd och underlättade vid överrapportering 

samt skapade struktur. 

II 

P, K 

Cornell, P., 

Townsend-

Gervis, M., 

Vardaman, M, 

J., Yates, L. 

USA 

2014 

Improving 

situation 

awareness and 

patient 

outcomes 

through 

interdisciplina

ry rounding 

and structured 

communicatio

n 

Att mäta införandet av 

tvärprofessionella 

ronder och om SBAR 

bidrar till ökad 

situationsmedvetenhet 

samt patientsäkerhet. 

Observationsstudie. Dessa ägde rum 

på tre enheter på ett akutsjukhus med 

totalt 339 sängplatser för patienter 

under 9 månader. Man observerade 

sjuksköterskornas rapport vid 

skiftbyte genom att ta tid från början 

till slut av rapporterna. Sedan 

utbildning i SBAR. Data som tid, 

verktyg, plats samt arbetsanteckning 

från 960 patientdeltagande 

transkriberades. 

n = 960 

(0) 

Efter införandet av tvärprofessionella 

ronder minskade tiden för genomgång av 

varje patient avsevärt från 102 sekunder 

till 69. SBAR minskade dock inte tiderna 

för handläggning av patient och 

vårdtiderna förkortades inte. Dock ökade 

patienternas belåtenhet i samband med 

införandet av SBAR. 

II 

K 

Cunningham, 

N. J., Weiland, 

T. J., van Dijk, 

J., Paddle, P., 

Shilkofski, N., 

Cunningham, 

N. Y. 

Telephone 

referrals by 

junior doctors: 

a randomised 

controlled trial 

assessing the 

impact of 

Att utbilda nya läkare i 

SBAR och avgöra 

huruvida det förbättrar 

deras 

telefonkonsultationer i 

ett simuleringsscenario. 

Randomiserad kontrollerad studie där 

deltagarna lottades till grupper. 

Inledande frågeformulär till 

deltagarna. Testscenario med 

telefonkonsultation, efter denna 

självskattning och debriefing. 

Utbildning i SBAR för 

n = 72 

(19) 

SBAR ökade inte noggrannheten vid 

telefonkonsultationer i detta 

simuleringsscenario. SBAR gav ingen 

signifikant förbättring i hur koncis 

informationen var. 

I 

RCT 
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Australien 

2012 

SBAR in a 

simulated 

setting 

interventionsgruppen, ingen 

utbildning för kontrollgruppen. 

De Meester, D, 

K., Verspuy, 

M., Monsieurs, 

K, G., Van 

Bogaert, P. 

Belgien 

2012 

SBAR 

improves 

nurse-

physician 

communicatio

n and reduces 

unexpected 

death: A pre 

and post 

intervention 

study. 

Att undersöka effekten 

av SBAR i samband vid 

allvarliga situationer på 

avdelningar på 

sjukhuset. 

En interventionsstudie med 

utbildning i SBAR där man 

kontrollerade effekten av SBAR, 

innan och efter införandet. På 16 

olika avdelningar på sjukhuset fick 

sjuksköterskorna lära sig 

kommunicera med läkare på ett 

strukturerat sätt i kritiska situationer. 

Utvärdering med enkäter. 

n = 425 

(pre 180, 

post 245) 

Efter introduktionen av SBAR så ökade 

förmågan och förstående av innebörden av 

effektiv kommunikation mellan 

sjuksköterskorna. SBAR hjälpte 

sköterskorna att skaffa struktur och skaffa 

rätt kunskap inför överrapporteringen. 

Sköterskorna fick ökad förmåga att 

identifiera sjuka och förflytta dessa till 

IVA och minska plötslig död. 

I 

P 

Donahue, M., 

Miller, M., 

Smith, L., 

Dykes, P., 

Fitzpatrick, J. J. 

USA 

2011 

A Leadership 

Initiative to 

Improve 

Communicatio

n and Enhance 

Safety 

Sjukhusövergripande 

intervention att införa 

SBAR för att öka 

patientsäkerheten. 

Enkätundersökning i två faser; en 

baslinjemätning och en mätning efter 

intervention. Intervention i form av 

utbildning av personalen.  

n = 182 

(71) 

Resultatet visar på en förbättring i 

patientsäkerheten och i kommunikationen 

mellan personalen. Ökat fokus på 

patientsäkerhet, ökad mängd 

tvärprofessionell kommunikation och 

tydligare sådan, ökat antal utryckningar av 

akutteamet och av dessa minskat antal 

hjärtstopp (29 % - 22 %). 

II 

P 

Fay-Hillier, M., 

T., Regan, V., 

R., Gordon, G., 

M. 

USA 

2012 

Communicatio

n and Patient 

Safety in 

Simulation for 

Mental Health 

Nursing 

Education. 

Kan simulering med 

SBAR av en 

standardiserad patient 

med vårdpersonal 

förstärka 

patientkommunikationsf

örmåga och 

samarbetsförmåga i en 

grundutbildning psykisk 

hälsa omvårdnad kurs? 

Observationsstudie. Man studerade 9 

blivande psykiatrisjuksköterskor på 

grundutbildningsnivå, som i en 

simuleringsmiljö vid patientmöte 

mha. professionella patienter och 

kollegial feedback fick använda 

strukturerade kommunikationsstöd, 

bl.a. SBAR, för att träna och få 

feedback gällande 

kommunikationsförmåga. 

n = 18 

(0) 

Deltagarna fann simuleringserfarenhet till 

hjälp för att stärka deras kommunikation, 

bedömning, inbördes utvärdering och 

samarbetsförmåga. Specifikt 100 % av 

eleverna upptäckte att SBAR, 

kommunikationsverktyget hjälpte dem att 

fokusera på patientsäkerheten. 

Studenterna upplevade att 

kommunikationsverktyget hjälpte dem att 

lära sig alternativa sätt att bemöta 

patienter. 

II 

K 

Field, T. S., 

Tjia, J., Mazor, 

Randomized 

Trial of a 

Att öka kvaliteten och 

patientsäkerheten i 

26 olika vårdhem randomiserades. 

Ett kommunikationsprotokoll om 

n = 435 

(framgår 

En liten förbättring i hur stor andel av 

patienterna som hölls inom 

II 

RCT 
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K. M.,. 

Donovan, J. L., 

Kanaan, A. O., 

Harrold, L. R., 

Reed, G., 

Doherty, P., 

Spenard, A., 

Gurwitz, J. H. 

USA 

2011 

Warfarin 

Communicatio

n Protocol for 

Nursing 

Homes: an 

SBAR-based 

Approach 

samband med 

behandling med 

antikoagulantia på 

vårdhem. 

Waran utformades kring SBAR. 

Formulär med detta protokoll 

skickades ut till interventionsgruppen 

samt undervisning av personalen. 

Användes vid telefonkontakt mellan 

sjuksköterskor och läkare. Mätning 

under ett års tid genom hur väl 

patienterna låg inom 

behandlingsintervallet för INR 

(international normalized ratio). 

ej) behandlingsintervallet för INR. Det 

verkade även som att det blev en 

minskning av antalet allvarliga händelser 

kring Waran som gick att förebygga, dock 

ingen statistisk signifikans på detta. 

Haig, K., 

Sutton, S., 

Whittington, J.  

USA 

2006 

SBAR: A 

shared mental 

model for 

improving 

communicatio

n between 

clinicians 

Studera hur 

patientsäkerheten 

påverkas när SBAR 

implementeras. 

Interventionsstudie där 

sjukvårdspersonal utbildats i SBAR. 

Man har följt antal 

avvikelserapporter och 

läkemedelsgenomgång vid 

inskrivning innan samt efter 

implementering av SBAR. 

Aktionsforskning där man 

slumpmässigt utvärderat deltagarnas 

kunskap om SBAR. Detta utfördes på 

10 personer 1 ggr/månad i ett år. 

n = 120 

(ej 

redovisat) 

Införandet av SBAR i samband med 

verbal samt skriven kommunikation har 

resultat i en ökad patientsäkerhet genom 

att läkemedelsgenomgångar ökade med 16 

% och vid utskrivning 36 %.  Avvikelser 

halverades med 50 % samt att avvikelser 

kring läkemedelshantering halverades. 

Det blev mindre kommunikationsmissar 

vid överrapportering och bättre 

organiserade rapporter. 

Sjukvårdspersonalen upplevde att det blev 

tryggare vid rapportering och förbättrad 

arbetsmiljö. 

II 

P 

Ilan, R., 

LeBaron, C. D, 

Christianson, 

M. K, Heyland, 

D. K, Day, A., 

Cohen, M. D. 

Kanada 

2012 

Handover 

patterns: an 

observational 

study of 

critical care 

physicans 

Observera erfarna 

intensivvårdläkare 

använda tre olika 

rapporteringsverktyg 

(SBAR, SOAP, MAN). 

Prospektiv observationsstudie. 

Kvalitativ metod, deskriptiv statistik 

användes för att kategorisera 

demografi, kliniska data m.m. 

Videoinspelningar vid 21 st. tillfällen 

genomfördes på en intensivvårds-

avdelning i samband med 

slumpmässiga överlämningar av 

patientinformation. Två av varandra 

oberoende personer kodade 

resultaten. 

 

n = 10 

(1) 

I resultatet såg man att de 

intensivvårdsläkarna som använde sig av 

SBAR sakande sökord som Bakgrund och 

Rekommendation. Rekommendation 

uteblev i 60 % av rapporterna. 

II 

K 
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Joffe, E., 

Turley, J., P., 

Hwang, K., O., 

Johnson, T., R., 

Johnson, C., 

W., Benrstam, 

E., V. 

USA 

2013 

Evaluation of 

a Problem-

Specific 

SBAR Tool to 

Improve 

After-Hours 

Nurse-

Physician 

Phone 

Communicatio

n: A 

Randomized 

Trial 

Att utvärdera effekten 

av ett specifikt problem, 

när SBAR tillämpas av 

sjukskötskerskor vid 

rapportering till läkare 

över telefon. 

22 par bestående av läkare och 

sjuksköterskor deltog i en studie där 

man simulerade jourförhållanden. 

Sjuksköterskan fick söka jouren och 

avlägga rapport till läkare per telefon. 

Läkaren var ovetande huruvida 

SBAR inkluderades i fallet. Hälften 

av rapporterna skedde med SBAR 

som stöd och resterande genomfördes 

utan SBAR som stöd. 92 st. 

telefonsamtal analyserades och man 

kunde se att följsamheten kring 

SBAR inte var fullständig. 

n = 44 

(0) 

När SBAR användes misstolkade 

sjuksköterskorna vad man skulle 

rapportera som nyckelinformation under 

bakgrund och läkaren fick ställa ledande 

frågor kring detta för att få svar. Det var 

återkommande att sjuksköterskorna 

missade ge adekvat information till 

läkaren. Läkaren förbisåg att fråga efter 

nödvändiga frågor kring patientfallet. Att 

enbart förse personalen med SBAR som 

stöd försäkrar inte att rätt typ information 

rapporteras.  

II 

RCT 

Kesten, K. 

USA 

2011 

Role-Play 

Using SBAR 

Technique to 

Improve 

Observed 

Communicatio

n Skills in 

Senior 

Nursing 

Students 

Identifiera vilken typ av 

kommunikationskunska

p, didaktisk inkluderat 

rollspel eller enbart 

didaktiskt. Vad som 

påverkar 

sjuksköterskestudenten 

och hur dennes 

kommunikationskunska

p påverkas vid 

simuleringsövningarna 

Observationsstudie. Randomiserad 

interventionsstudie som 

videobandades. Man utbildade 

sjuksköterskestudenter i användning 

av kommunikationsverktyget SBAR 

där de utförde kunskapstester innan 

och efter simuleringarna. 

Sjuksköterskestudenterna utförde 

simuleringar där man observerade 

studenternas förmåga att 

kommunicera och rapportera. 

n =115 

(0,9%) 

Samtliga studenter påvisade en ökning av 

kommunikationsförmåga efter den 

didaktiska utbildningen i SBAR. 

Studenterna fick en ökad förmåga att 

identifiera aktuell behandling för 

patienten. Simuleringsövningar gör att 

yrkesprofessioner inom vården förbättrar 

sin förmåga att kommunicera och att detta 

har en positiv inverkan på 

patientsäkerheten.  

I 

RCT 

Marshall, S., 

Harrison, J., 

Flanagan, B. 

Australien 

2009 

The teaching 

of a structured 

tool improves 

the clarity and 

content of 

interprofessio

nal clinical 

communicatio

n 

Att avgöra huruvida 

utbildning i SBAR 

förbättrar innehållet och 

tydligheten i en 

telefonkonsultation i ett 

simulerat kliniskt 

scenario. 

Ett antal studenter på 

läkarprogrammet randomiserades i 

två lika stora grupper. 

Interventionsgruppen fick utbildning 

i SBAR, kontrollgruppen ingen 

utbildning. Grupperna deltog i en 

simuleringsövning i vilken varje 

student ringde ett telefonsamtal till 

en mer erfaren kollega. Ljuddata från 

telefonsamtalen spelades in, 

analyserades och poängsattes baserat 

n = 168 

(0) 

Resultatet delades upp och sorterades i en 

tabell med medelvärden för respektive 

grupp. Hos interventionsgruppen var 

medelvärdet för kvaliteten på innehållet i 

informationen 17,4 jämfört med 10,2 hos 

kontrollgruppen. Likaså värderades 

tydligheten hos interventionsgruppen 

högre på en 5-gradig skala. 

I 

RCT 



 31 

på innehåll och tydlighet. 

McCrory, M. 

C., Aboumatar, 

H., Custer, J. 

W., Yang, C. P., 

Hunt, E. A. 

USA 

2012 

”ABC-SBAR” 

Training 

Improves 

Simulated 

Critical 

Patient Hand-

Off by 

Pediatric 

Interns 

Att bedöma huruvida 

den modifierade ABC-

SBAR förbättrar 

överrapporteringen i ett 

scenario med AT-läkare. 

Intervention i form av utbildning i 

ABC-SBAR. Ett scenario pre-

intervention och ett annorlunda 

scenario post-intervention. Varje 

scenario filmades, bedömdes och 

graderades på en 10-gradig skala 

utifrån deltagarens bedömning av 

patienten, innehåll av väsentlig 

information och hur lång tid 

rapporten tog. 

n = 26 

(1) 

Medelvärdet av kvaliteten på rapporterna 

ökade från 3,1 till 7,8 (P < 0,001) av 10 

möjliga. Efter interventionen inkluderade 

deltagarna mer väsentlig information 

såsom luftvägs- och andningsbedömning 

(35 % - 85 %) och rekommendation (4 % 

- 85 %) jämfört med innan intervention. 

Samtidigt minskade tiden från start på 

rapporterna till man nämnde väsentlig 

information från 19,4 sekunder till 7,1 

sekunder (P < 0,001) (medelvärden). 

II 

P 

Miller, K., 

Riley, W., 

Davis, S. 

USA 

2009 

Identifying 

key nursing 

and team 

behaviors to 

achieve high 

reliability 

Att mäta specifika 

beteenden hos 

sjuksköterskan som 

tillämpas vid 

tvärprofessionella möten 

i akuta situationer och 

mäta graden av 

tillförlighet och 

patientsäkerhet. 

Observationsstudie med kvalitativ 

metod och deskriptiv statistik. Man 

genomförde realistiska simuleringar 

av patientfall som filmades och 

analyserade de tvärpersonella 

interaktionerna och sjuksköterskans 

bidrag till kommunikationen.   

n = 420 

(0) 

SBAR-R förekom enbart vid hälften av 

simuleringarna. Risken att 

patientsäkerheten blev lidande var om 

sköterskan inte tilltalade läkaren och stod 

tyst eller inte gav rapport enligt SBAR-R. 

Resultatet visar att både individuell och 

team-träning är viktigt för att öka 

tillförligheten och patientsäkerheten.   

I 

K 

Randmaa, M., 

Mårtensson, G., 

Swenne, L., C., 

Engström, M.  

Sverige 

2014 

SBAR 

improves 

communicatio

n and safety 

climate and 

decreases 

incident 

reports due to 

communicatio

n errors in an 

anesthetic 

clinic: a 

prospective 

intervention 

Kontrollera personalens 

uppfattning av 

kommunikation mellan 

olika professioner, 

attityder kring säkerhet. 

Kontrollera inverkan av 

SBAR innan och efter 

samt om det minskar 

misskommunikation 

mellan vårdare på en 

anestesi klinik.  

En prospektiv interventionsstudie 

med kontrollgrupp. Studien 

involverade på två olika 

anestesikliniker på två olika sjukhus 

där den ena kliniken implementerat 

SBAR. Formulär delades ut efter 6 

månader efter införandet av SBAR 

och sedan mättes antalet avvikelser 

på de två olika sjukhusen ett år innan 

och ett år efter att SBAR införts. 

n = 316 

(66) 

Efter implementeringen av SBAR såg 

man en signifikant reduktion av avvikelser 

om misskommunikation och säkerheten 

ökade. Kommunikationen mellan vårdare 

förbättrades. Vid jämförelse av data 

mellan de olika klinikerna kunde man se 

fem skillnader som var högre hos gruppen 

som tillämpat SBAR, bättre teamwork 

känsla, bättre säkerhetsklimat, 

arbetsglädje, arbetsförhållande samt 

pricksäkrare kommunikation mellan 

personalen. 

I 

CCT 
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study 

Telem, A. D., 

Buch, E. K., 

Ellis, S., 

Coakley, B., 

Divino, M. C. 

USA 

2011 

Integration of 

a Formalized 

Handoff 

System Into 

the Surgical 

Curriculum 

Utvärdera 

implementering av 

SBAR för läkare i den 

kirurgiska 

undervisningsplanen. 

En interventionsstudie. Läkare 

studerades under sin utbildning, 38 

st. fick utbildning i SBAR. 20 st. ST-

läkare agerade kontrollgrupp. Man 

kontrollerade antal fel av 

elektroniska ordinationer av 

läkemedel 30 dagar innan samt efter 

interventionen. Man tolkade 

makuleringar och felaktiga 

ordinationer som en misslyckad 

kommunikation. 

n = 45 

(0) 

SBAR effektiviserade den 

tvärprofessionella kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och läkare. Läkarna 

upplever att rapporterna blev mer 

kärnfulla och minskade möjligheterna för 

missförstånd när det fanns en struktur att 

följa. Man såg även att det blev öppet 

klimat och möjligheterna att ställa frågor 

främjades. Felaktiga ordinationer av 

läkemedel minskade med 2,3 %. 

II 

CCT 

Tews, M. C., 

Liu, J. M., 

Treat, R. 

USA 

2012 

Situation-

Background-

Assessment-

Recommendat

ion (SBAR) 

and 

Emergency 

Medicine 

Residents’ 

Learning of 

Case 

Presentation 

Skills 

Att beskriva och 

utvärdera möjligheten 

att lära ut SBAR till AT-

läkare vid 

överrapportering av 

patienter. 

En pedagogisk studie med utbildning 

i SBAR till AT-läkare. Efter detta 

gjordes en utvärdering (pre-/posttest) 

av deltagarnas förmåga i ett simulerat 

scenario. Inom fyra månader gjordes 

ett nytt test för att bedöma hur 

mycket information som kvarhållits 

hos deltagarna. 

n = 25 

(0) 

Deltagarna uppgav att de föredrog SBAR 

framför andra rutiner de haft under 

utbildningen och de tyckte att SBAR var 

effektivt. Man fann en statistiskt 

signifikant förbättring (P < 0,001) i 

deltagarnas uppfattning om sin förmåga 

att effektivt kommunicera organiserad 

information med hjälp av SBAR. 

Läroplanen mottogs väl av deltagarna och 

har blivit avdelningsstandard för 

rapportering hos sjukvårdspersonalen. 

II 

P 
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Thompson, J. 

E., Collett, L. 

W., Langbart, 

M. J., Purcell, 

N. J., Boyd, S. 

M., Yuminaga, 

Y., Ossolinski, 

G., Susanto, C., 

McCormack, A. 

Australien 

2011 

Using the 

ISBAR 

handover tool 

in junior 

medical 

officer 

handover: a 

study in a 

Australian 

tertiary 

hospital 

Utvärdera effekten av 

implementering av 

ISBAR som 

kommunikationsverktyg 

vid överrapportering för 

underläkare. 

44 underläkare utbildades i ISBAR 

under en timme. Bandinspelningar 

genomfördes före och efter för 

interventionen. Deltagarna fick även 

utvärdera sin uppfattade förändring 

med enkätundersökning före och 

efter interventionen. Data 

analyserade av två av författarna. 

n = 44 

(20) 

Läkarna upplevde att användning av 

ISBAR förbättrade överrapporteringen, 

dock ingen skillnad i tidsåtgången. 7 av 

10 läkare upplevde att rapporten blev mer 

konsekvent och hade bättre struktur. 

ISBAR bidrog till ökad självkänsla och 

förtroende att ta emot rapporter samt 

upplevelse av att patientsäkerheten stärks. 

Trots dessa positiva omdömen var 

följsamheten av ISBAR relativt låg. 

II 

K, P 

Vardaman, J. 

M., Cornell, P., 

Gondo, M. B., 

Amis, J. M., 

Townsend-

Gervis, M., 

Thetford, C. 

USA 

2012 

Beyond 

communicatio

n: The role of 

standardized 

protocols in a 

changing 

health care 

environment 

Att undersöka 

implementeringen av 

SBAR och effekterna 

och upplevelserna av 

SBAR i det dagliga 

arbetet för 

sjuksköterskor. 

Kombinerad intervju- och 

observationsstudie på två sjukhus 

som implementerat SBAR. Data från 

80 st. semistrukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor, 

chefssjuksköterskor och läkare. 

n = 80 

(0) 

SBAR strukturerar verbala samtal och 

reducerar kommunikationsfel. SBAR 

förbättrar effektiviteten genom att öka 

noggrannheten i beslutsfattandet hos 

sjuksköterskor. SBAR integrerar 

sjuksköterskor in i organisationen genom 

att nyanställda snabbare får socialt kapital 

och grupptillhörighet hos medarbetare och 

läkare. SBAR förbättrar logiskt och 

standardiserat tänkande vid snabba beslut. 

II 

K 

Velji, K., Baker, 

R., Fancott, C., 

Andreoli, A., 

Boaro, N., 

Tardif, G., 

Aimone, E., 

Sinclair, L. 

Kanada 

2008 

Effectiveness 

of an adapted 

SBAR 

communicatio

n tool for a 

rehabilitation 

setting 

Att utvärdera effekten 

av SBAR i både akuta 

och icke-akuta 

situationer på en rehab-

avdelning. 

Kvantitativ studie i tre faser. Data 

insamlades i fokusgrupper för att 

anpassa implementeringen av SBAR 

till avdelningen. Implementering 

under 6 månader i form av utbildning 

(föreläsningar, workshops) i SBAR i 

ett interprofessionellt team (I). 

Utvärdering (pre-post test) av SBAR 

med fokus på tre områden: 

personalens uppfattning av 

kommunikation och patientsäkerhet, 

hur nöjda patienterna var och 

avvikelserapportering. Övriga 

sjukhuset var kontrollgrupp (K). 

I: n = 43 

(11) 

K: n = 

1520 

(1105) 

Resultatet visade att SBAR främst ledde 

till bättre lagarbete och feedback, bättre 

organisatoriskt lärande/förbättringsarbete 

och bättre kommunikation om misstag. 

I 

K 
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SBAR: 

Electronic 

Handoff Tool 

for 

Noncomplicat

ed Procedural 

Patients 

Att på en hjärtavdelning 

introducera ett 

kommunikationsverktyg 

som är kortfattat, 

omfattande och 

lättanvänt. 

Sjuksköterskan fyller i ett 

elektroniskt formulär med SBAR 

som sedan kan läsas i patientens 

journal inför undersökning på 

hjärtlaboratoriet. Effektiviteten 

utvärderades med en pre-post 

interventionsundersökning 

(frågeformulär) hos 

sjuksköterskorna. 

n = 51 

(0) 

Sjuksköterskorna uppgav att SBAR är ett 

pålitligt och standardiserat sätt att 

överrapportera utan att störa arbetsflödet 

samt att det sparar tid. 

II 

P 

 


