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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ineffektiv och bristande kommunikation är den främsta bidragande faktorn till 

vårdskador. Standardiserad kommunikation resulterar i förbättrad patientsäkerhet och 

vårdkvalité. En väl beprövad kommunikationsmodell är SBAR, situation, bakgrund, 

aktuellt tillstånd och rekommendation. Sjuksköterskan ansvarar för säker 

informationsöverföring mellan vårdpersonal, vilket underlättas av god kommunikation och 

fungerande teamsamverkan vilket skapar förutsättningar för personcentrerad vård. 

Sjuksköterskan har även ett ansvar att arbeta med förbättringsarbete på en individuell och 

strukturell nivå. 

 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av 

kommunikationsmodellen SBAR. 

 

Metod: En icke systematisk litteraturöversikt, baserad på 19 vetenskapliga artiklar av 

kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] samt via manuell sökning. 

Granskning av artiklarna gjordes avseende dess vetenskapliga kvalité. Integrerad analys 

användes för att utarbeta resultatet.  

 

Resultat: Sjuksköterskor upplevde mindre misstag och ökad noggrannhet vid användning 

av SBAR. De upplevde även att SBAR påverkade patientsäkerheten och säkerhetsklimatet 

samt hur dess struktur underlättade beslutsfattande. Flera positiva aspekter av SBAR 

beskrevs så som dess struktur, detaljrikedom, lättförstålighet, logik och effektivitet. 

Upplevelsen av förbättrat teamarbete och samarbete var också evident. Sjuksköterskor 

upplevde även ökat självförtroende och självsäkerhet vilket underlättade den 

interprofessionella kommunikationen. SBAR upplevdes främja interaktion och socialt stöd 

samt förhöjde den upplevda kvalitéten på mottagen kommunikation. 

 

Slutsats: Resultatet visade hur SBAR och dess struktur bidrog till gynnsamma 

konsekvenser för individen, teamet och omvårdnaden men också på vilka hinder som finns 

för lyckad implementering. Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att genom 

personlig reflektion och ansvarstagande bidra till förbättringsarbete. Genom att reflektera 

kring sina kommunikativa färdigheter, organisationens struktur gällande 

informationsöverföring samt sin egen upplevelse kan hen därigenom bidra till förbättrad 

patientsäkerhet, teamsamverkan och förbättringsarbete. 

 

 

Nyckelord: Erfarenhet, Kommunikation, SBAR, Sjuksköterska, Upplevelse  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Ineffective communication is the main contributing factor to adverse events 

whilst receiving healthcare. The use of standardized communication results in improved 

patient safety and quality of care. A well-proven communication model is SBAR, 

situation, background, assessment and recommendation. The nurse is responsible for 

secure information transfer between healthcare personnel which is facilitated by good 

communication and functioning collaboration and creates prerequisites for person-centered 

care. The nurse also has a responsibility to contribute towards improvement work on an 

individual and structural level. 

 

Aim: The aim was to illuminate the nurse's perception and experience of the 

communication tool SBAR. 

 

Method: A non-systematic literature review, based on 19 scientific articles of qualitative 

and quantitative design. Article search was conducted in the databases PubMed, 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] and via a manual 

search. Quality assessment was conducted with regards to the article’s scientific quality. 

Integrated analysis was used to formulate the result. 

 

Results: Nurses experienced fewer mistakes and increased accuracy. They also felt that 

SBAR affected patient safety and safety climate and how its structure facilitated decision 

making. Positive aspects of SBAR were described such as its structure, detail, 

comprehensibility, logic and efficiency. The perception of improved teamwork and 

collaboration was evident. Nurses also experienced increased self-confidence, which 

facilitated interprofessional communication. SBAR was perceived to promote interaction, 

social support and increased the quality of received communication. 

 

Conclusions: The result showed how SBAR contributed to beneficial consequences for the 

individual, the team and the nursing care but also what obstacles exists for its successful 

implementation. The nurse has a professional responsibility to contribute towards 

improvement work through personal reflection. By reflecting on communication skills, the 

organization's structure with regards to information transfer and one’s own experiences, the 

nurse can contribute towards improved patient safety, collaboration and improvement 

work. 
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INLEDNING 

 

Kommunikation omger oss dagligen, både i vår vardagliga och privata sfär men är även en 

högst essentiell faktor och kvalité inom vår yrkesroll som blivande sjuksköterskor. 

Sjuksköterskeutbildningen har lärt ut användningen av ett strukturerat kommunikations-

verktyg för användning i vår yrkesverksamma vardag och under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Det finns ett flertal studier som påvisar den positiva effekten av 

kommunikationsmodellen SBAR på interprofessionell kommunikation, kommunikativa 

strategier och självförtroende vid överrapportering hos sjuksköterskestudenter både i 

akademisk och klinisk miljö (Uhm, Ko, & Kim, 2019; Wang, Liang, Blazeck, & Greene, 

2015).Vi har personligen fått åtnjuta dessa positiva effekter under olika 

verksamhetsförlagda utbildningar där den rigida strukturen av SBAR, situation, bakgrund, 

aktuellt och rekommendation har bidragit till trygghet, förtroende och tillit mellan oss och 

det interprofessionella teamet samt patienten. Vi har även erfarit situationer där det åligger 

en klar avsaknad av strukturerad kommunikation vilket resulterat i minskad 

patientsäkerhet. Erfarenhet har även uppdagat delade uppfattningar om SBAR som 

hjälpmedel för att strukturera kommunikation hos yrkesverksamma sjuksköterskor på olika 

vårdavdelningar.  

 

Inspektionen för vård och omsorg [IVO] (2014) lyfter vikten av standardiserad metodik för 

kommunikation, som exempelvis SBAR, i syfte att öka patientsäkerhet. Även Müller m.fl  

(2018) visar att evidens finns för hur användning av SBAR påverkar patientrapporterade 

utfall och patientsäkerheten. Hur kommer det sig då att vi stött på sådana avvikande 

upplevelser och erfarenheter under vår verksamhetsförlagda utbildning, om effekten är 

vedertagen och evidensbaserad? Intresset av att utforska sjuksköterskans upplevelse och 

erfarenhet av kommunikationsverktyget SBAR väcktes således, hos oss båda, baserat på 

dessa varierande erfarenheter.  

 

 

BAKGRUND 

Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet communis vilket i svensk 

översättning betyder gemensam. I kort kan kommunikation definieras som den process där 

information och gemensam förståelse överförs från en person till en annan (Lunenburg, 

2010). Två övergripande modeller kan även användas för att definiera kommunikation: 

överföringsmodellen som baseras på hur ett budskap överförs från en sändare till en 

mottagare, samt den dialogiska modellen som betraktar kommunikation som skapandet av 

förståelse och gemensam mening genom att samarbeta, exempelvis genom att, som 

mottagare, ge respons på det överförda budskapet. Gemensamt för all kommunikation är 

att det innefattar utbytet av signaler mellan människor och är därmed en bidragande faktor 

i skapandet av mellanmänskliga relationer (Baggens & Sanden, 2009). 

En kommunikativ process innefattar vanligtvis en sändare som vill förmedla något till en 

mottagare, därigenom initieras en kommunikation. Sändaren använder signaler för att 

förmedla sitt budskap till mottagaren i form utav verbala, icke verbala eller skriftliga 

medel. Slutligen avslutas kommunikation genom återkoppling från mottagare till sändare 

vilket skapar gemensam överenskommelse om att kommunikation är avslutad och 
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budskapet förstås utav båda parter (Fleischer, Berg, Zimmermann, Wüste, & Behrens, 

2009). Dessa stadier av kommunikation har betydelse för kommunikationens effektivitet 

och kan antingen förhöja dess kvalité eller försämra processen (Lunenburg, 2010). 

Människans främsta medel för kommunikation är genom verbal och icke-verbal 

kommunikation men är ofta en sammansättning av båda i en kommunikativ handling. Icke 

verbal kommunikation kan definieras som allt kommunikativt beteende förutom talet, som 

exempelvis kroppsspråk och skrift (Fleischer., m.fl., 2009). 

Det finns inte en varelse som inte kommunicerar på ett eller annat sätt och kommunikation 

är en essentiell del av människans natur. Kourkouta och Papathanasiou (2014) menar att 

interaktionen och relationen mellan parterna i en kommunikativ handling är viktig att 

medvetandegöra. Bortser man ifrån denna relation kan det leda till negativa attityder och 

konsekvenser. Därtill är det viktigt att komma ihåg att den kommunikativa processen sker i 

en kontext där kulturella, sociala, fysiska och psykologiska faktorer påverkar denna 

relation. Hälso- och sjukvården strävar till att vårda människan från både ett fysiologiskt 

och ett holistiskt perspektiv vilket kräver en komplex sammanvävning av intellektuella, 

tekniska och personliga kvalitéer, färdigheter och processer. Kommunikation är en av 

dessa processer och genomsyrar därmed omvårdnadens alla insatser (Kourkouta & 

Papathanasiou, 2014). 

 

Bristande kommunikation inom vården  

Fungerande kommunikation inom hälso- och sjukvården kräver ett effektivt samarbete 

mellan alla inblandade parter genom hela den kommunikativa processen. Utan effektiv 

kommunikation kan inte vården bedrivas på ett säkert sätt. Vårdpersonal idag har god 

kunskap i hur man, på optimalt sätt, bemöter och kommunicerar med patienter men besitter 

sämre kunskap i att kommunicera med varandra (Sharp, 2012).  

 

Stewart (2017) lyfter hur bristande kommunikation kan uppkomma till följd av den 

hierarkiska organisationen inom vården där en sjuksköterska, exempelvis, kan känna sig 

mindre kunnig i kommunikativa sammanhang än den upplevda ”högre” hierarkiska rollen 

som en läkare kan utgöra. Även avsaknaden av ett standardiserat överrapporteringssystem 

samt en större andel förmedlad information i en allt mer komplex vårdmiljö kan orsaka 

bristande kommunikation (Stewart, 2017). Bristfällig kommunikation kan leda till ett 

flertal negativa konsekvenser för både samhället och individen. Exempel på sådana 

konsekvenser kan vara bristande kontinuitet i vårdkedjan, missnöje hos både patienter och 

vårdgivare, ekonomiska konsekvenser då resurser används bristfälligt samt dess påverkan 

på patientsäkerheten. Bristande kommunikation kan även få ekonomiska konsekvenser och 

leder exempelvis till ökat antal inskrivningar och återinskrivningar, ett flertal onödiga 

undersökningar och provtagningar samt förskrivelse av olämpliga remisser och 

farmakologiska recept. Ovanstående faktorer har därmed en klar påverkan på samhället, 

vårdpersonal och patienten (Vermeir m.fl., 2015).  

Bristfällig kommunikation kan uppstå inom alla typer av vårdinrättningar (IVO, 2014) 

samt vid varje kommunikationstillfälle (Wallin & Thor, 2008). Ineffektiv och bristande 

kommunikation är den främsta bidragande faktorn till vårdskador (Wallin & Thor, 2008; 

Svensk sjuksköterske-förening [SSF] 2013). Förutsättningar för god kommunikation inom 
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vården är att samtliga parter har en tydlig bild av situationen kring patienten. Den ska vara 

uppbyggd på ett sätt som genererar patientsäkerhet och god vårdkvalité (Socialstyrelsen, 

2019). För att säkerställa tillförlitlig informationsöverföring bör en standard för hur 

patientinformation förmedlas mellan olika vårdenheter, verksamheter eller mellan olika 

arbetsskift utvecklas. Genom att utgå från en standardiserad metodik vid 

kommunikationsöverföring minskar risken för vårdskador markant (World Health 

Organization [WHO], 2009). 

Kommunikationsmodellen SBAR  

SBAR härstammar från den amerikanska flottan där Doug Bonacum hade till uppgift att 

uppdatera kaptenen om kommande hinder och faror. Bonacum beskrev då läget utifrån 

situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation. Några år senare 

implementerades SBAR inom den prenatala vården för att effektivisera kommunikationen 

mellan läkare och sjuksköterskor med goda resultat. Idag används kommunikations-

modellen SBAR flitigt inom hälso-och sjukvården runt om i världen och inom många olika 

discipliner (Heinrichs, Bauman & Dev, 2012). Modellen har även modifierats, i 

exempelvis Australien används ISBAR där tillägget ”I” står för identify vilket innebär den 

korrekta identifieringen av de olika parter medverkande i informationsöverlämningen 

(Government of South Australia, 2016). 

 

SBAR används inom många arbetsmiljöer där överföring av kritisk information sker på en 

daglig basis. Dess rigida utformning strukturerar information på ett logiskt och metodiskt 

sätt vilket också underlättas genom det faktum att mottagaren har samma “mentala mall” 

som givaren och kan därför förutse i vilken ordning information ges (Müller m.fl., 2018). 

SBAR uppmuntrar även till dialog som överbryggar hierarkier (Wallin & Thor, 2008) 

eftersom sändaren uppmuntras att redogöra en personlig rekommendation baserat på 

situationen (Müller m.fl., 2018). 

 

SBAR används främst vid överrapportering för att underlätta informationsöverföring 

mellan olika professioner inom vården. Mer specifikt är SBAR speciellt användbart vid 

stressande eller ovana situationer. Strukturen för hur kommunikationsöverföringen skall gå 

till minskar risken att viktig information glöms bort eller missuppfattas. SBAR står för; 

 

S-Situation. Här anges problemet eller anledning till kontakt. 

B-Bakgrund. Här anges en kortfattad sjukdomshistoria (relevant till det aktuella problemet) 

i syfte att delge en helhetsbild av patientens tillstånd fram tills dagsläget. 

A-Aktuellt tillstånd. Här anges aktuell status och bedömning från nuläget. 

R-Rekommendation. Här anges rekommendation från givaren utifrån uppgifter tidigare 

givna från S-A. Efter återkoppling från mottagare skall även eventuella följdfrågor ställas. 

Kommunikation är endast avslutad när både givare och mottagare bekräftar åtgärden. 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 

 

Sjuksköterskans ansvar  

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) beskriver hur sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområde är omvårdnad och ledarskap kring omvårdnadsarbetet. Därmed faller 
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ansvaret och utförandet för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och 

utvärdering av omvårdnaden både på sjuksköterskan som individ men också i samråd med 

patienten och det interprofessionella teamet. Det professionella ansvaret innebär även ett 

respektfullt bemötande samt ett ansvar för sina bedömningar och beslut. Sjuksköterskan är 

ansvarig för att hålla sig uppdaterad med ny forskning i syfte att säkerställa evidensbaserad 

vård. Därmed följer ett personligt ansvar för sitt yrkesutövande som kräver kontinuerlig 

reflektion, analys och utveckling utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Även kunskap om 

lagar, författningar och föreskrifter som reglerar hälso-och sjukvården ingår i 

sjuksköterskans ansvar och roll (SSF, 2017a). Sjuksköterskan ansvarar även för 

utbildningen och informations-överföring mellan både patienter, närstående och personal. 

Risken att viktig informations-överföring missas, inte överförs eller glöms är som störst 

vid olika typer av övergångar. Dessa övergångar sker exempelvis mellan skift, mellan olika 

vårdgivare och enheter men också vid rent fysiska övergångar som exempelvis vid en flytt 

från säng till rullstol (Sharp, 2012).  

 

För att säkerställa och definiera sjuksköterskans kompetens har SSF (2017a) utformat en 

kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan. Kompetensbeskrivningen 

utgör ett stöd för den yrkesverksamma sjuksköterskan, lärosäten och verksamhetsansvariga 

inom hälso-och sjukvården genom att tydliggöra den kompetens som krävs för att utveckla 

och leda omvårdnad men också för att möta patientens behov. Kompetensbeskrivningen 

innefattar sjuksköterskans självständiga ansvar för ledarskap och pedagogiska insatser, för 

omvårdnadsprocessen samt för de sex kärnkompetenserna. 

 

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser  

Sjuksköterskans kärnkompetenser formulerades för första gången år 2002 vid Institute of 

Medicine of the National Academies och formulerades slutligen år 2007 av Quality and 

Safety Education for Nurses. Kärnkompetenserna formulerades i syfte att minska misstag i 

vården, minska lidande samt förbättra säkerhet och kvalitén på vården som ges (Leksell & 

Lepp, 2013). 

 

Vården är en komplex och riskfylld arbetsmiljö där enorma mängder information passerar 

mellan olika professioner, anhöriga och andra inblandade parter. God och säker vård 

bygger därför på att denna information överförs felfritt och korrekt (Wallin & Thor, 2008). 

Detta kräver välfungerande samarbete mellan olika professioner och discipliner inom 

vården. Sjuksköterskans kärnkompetenser innefattar nödvändig kunskap och bör medverka 

genom hela utbildningssystemet, inte endast för sjuksköterskor, utan också för alla 

inblandade discipliner (SSF, 2010). De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, 

förbättringskunskap, samverkan i team, säker vård, evidensbaserad vård, och informatik 

(Cronenwett m.fl., 2007). Utifrån arbetets inriktning kommer endast fyra av de sex 

kärnkompetenserna beskrivas vilka bär relevans kring implementeringen, användningen 

och effekten av ett strukturerat kommunikationssystem. Dessa fyra är personcentrerad 

vård, förbättringskunskap, samverkan i team och säker vård.  
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Personcentrerad vård 

 

Personcentrerad vård utgår ifrån att synliggöra hela personen och gör ingen åtskillnad i 

rangordningen mellan individens fysiska behov kontra de andliga, sociala, existentiella och 

psykiska behoven. Personens unika perspektiv med hens egen tolkning av hälsa och 

sjukdom ges därmed likvärdig relevans och giltighet som det professionella perspektivet 

(SSF, 2016a). Det finns tre definierade nyckelbegrepp inom personcentrerad vård; 

partnerskapet, patientberättelsen och dokumentation. Partnerskapet innefattar en ömsesidig 

respekt för varandras kunskap där patient och närstående är den ena halvan av 

partnerskapet och professionerna den andra. Patientberättelsen utgår ifrån patientens egen 

utsaga om sitt tillstånd och planering kring omsorg, rehabilitering och vård utformas 

utifrån denna enligt en gemensamt formulerad hälsoplan. Dokumentation innebär att denna 

hälsoplan förs in i patientens journal (Ekman, 2014). 

 

I praktiken har personcentrerad vård olika innebörder för den yrkesverksamma 

sjuksköterskan baserat på vilken slags vårdform som bedrivs. Inom äldreomsorgen innebär 

personcentrerad vård att sjuksköterskan utformar omvårdnadsarbetet utifrån personens 

levnadsberättelse i syfte att befrämja hälsa (SSF, 2016a). Även inom akutsjukvården kan 

omvårdnaden utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt genom att exempelvis 

kommunicera information om patienten på ett strukturerat sätt vid ronder, överrapportering 

och i kommunikation mellan professioner. Detta främjar kontinuiteten och uppmuntrar 

också till samtal inför ronder mellan exempelvis sjuksköterskan och patient där man i 

samråd kan lyfta vad som är viktigt att diskutera inom teamet, därmed blir processen 

personcentrerad (Åsgård, Engström, Sanden & Erling, 2017). 

 

Bristande kommunikation kan resultera i sämre förutsättningar för personcentrerad och 

jämlik vård. Däremot kan effektiv och strukturerad kommunikation öka trygghet och bidra 

till att både patienter och anhöriga känner sig delaktiga i partnerskapet. Detta leder i sin tur 

till bättre behandlingsresultat, mer effektiv informationsöverföring samt ökad kontinuitet 

och delaktighet (SSF, 2017b). 

 

Förbättringskunskap 

 

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling innebär att utveckla omvårdnaden utifrån 

patientens behov i syfte att uppnå en säker och god vård. Mer specifikt involverar 

förbättringskunskap, på individnivå, att reflektera över rutiner som använts i praktiken för 

att sedan identifiera, leda och utvärdera förbättringsarbete. Detta kräver reflektion kring 

utvecklingen av en säker vård och god vårdmiljö samt aktiv medverkan i implementering 

av ny kunskap och nya arbetssätt (SSF, 2017a). 

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta både evidensbaserat samt att utföra sitt yrke i 

enlighet med kärnkompetenserna. Dock ligger ansvaret för strukturellt förbättringsarbete 

och införandet av ny kunskap inte enbart på sjuksköterskan. Viktiga faktorer att ta hänsyn 

till vid förbättringsprojekt är nämligen inte endast personalens kunskaper och kompetens 

men också den ledarskapsstil, de traditioner, värderingar och resurser som råder på 

arbetsplatsen. Dessa faktorer kan komplicera planeringen och utförandet av 

förbättringsarbete i praktiken (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009).  
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Implementering av standardiserade operativa procedurer är ett ständigt aktuellt exempel på 

förbättringsarbete inom hälso-sjukvården. Dessa operativa procedurer stöds ofta utav 

specifika verktyg som exempelvis checklistor eller briefing före och efter en uppgift samt 

standardiserade kommunikationsmodeller såsom SBAR (SSF, 2016b). 

Förbättringsarbete är en kontinuerlig process som integreras i vardagen där nyckelfaktorer 

för lyckad långsiktig implementering är medarbetarnas delaktighet och engagemang 

(Leksell & Lepp, 2013). Dock finns det faktorer som motverkar långsiktig implementering 

av förbättringsprojekt som exempelvis tidsbrist, dåligt engagemang och stöd från ledning 

samt konflikt mellan dagliga arbetsuppgifter och förbättringsprojektet (Andersson, Elg, 

Perseius, & Idvall, 2013). Även bristande ägarskap och ansvar för processer relaterade till 

förbättringsarbete har identifierats som en bidragande faktor till misslyckad 

implementering, både på en strukturell och individuell nivå (Agarwal, Sands, & Schneider, 

2010). Samtidigt kan vårdpersonal som deltar i förbättringsprojekt uppleva tillfredsställelse 

med sitt deltagande. Om implementeringen är lyckad kan vårdpersonalen uppleva att deras 

arbete bidrar positivt till både förbättrad teamsamverkan och sjukvårdsorganisation 

(Andersson m.fl., 2013).  

 

 

Samverkan i team 

SSF (2017a) belyser vikten av att komplettera andra yrkesgruppers kompetenser, främja 

kontinuitet samt att samverka och kommunicera i syfte att uppnå gemensamt lärande och 

beslutsfattande. Ovanstående kvalitéer är nödvändiga för att säkerställa säker och god 

hälso-sjukvård. Mer specifikt är sjuksköterskan ansvarig för att säkerställa informations-

överföring mellan teamets medlemmar och samverka med inblandade aktörer för att 

tillförsäkra säkerhet och fortlöpande sammanhang i vårdkedjan. Dessutom skall 

sjuksköterskan kommunicera med patienter, närstående och medarbetare på ett empatiskt, 

respektfullt och lyhört sätt. 

Sjuksköterskans funktion i teamet sker både på en operativ och en strategisk nivå. Den 

operativa nivån involverar det fysiska samarbetet mellan professioner och sker i interaktion 

mellan individer inom teamet. Den strategiska nivån innefattar planering, reflektion samt 

strategiskt upplägg och planerande i syfte att utföra och fördela en gemensam uppgift 

(Leksell & Lepp, 2013). Många faktorer kan orsaka brister i kommunikation och fallerande 

teamsamverkan. Leonard, Graham, & Bonacum (2004) har identifierat möjliga orsaker 

som exempelvis att olika professioner utbildas att kommunicera på olika sätt med fokus på 

olika aspekter. Även hierarki och makt mellan professioner kan hindra god och fungerande 

samverkan inom teamet. Mänskliga faktorer som stress, sömnbrist, trötthet och den 

överbärande risken att drabbas utav distraktioner eller avbrytningar påverkar också 

kommunikationen mellan teamets medlemmar. 

Standardiserade kommunikationstekniker stärker teamarbete och förbättrar kommunikation 

mellan olika professioner (Barenfanger m.fl., 2004; Riesenberg, Leitzsch, & Little, 2009). 

För att stödja en god teamsamverkan måste även ledning instruera och utbilda vårdpersonal 

om vikten av kunskap, färdigheter och attityder kring säker informationsöverföring och 

kommunikation. Mer specifikt krävs detta när kommunikation och utbyte sker mellan olika 

professioner, vid överrapportering samt vid kommunikation över telefon då dessa 

situationer har identifierats som speciellt känsliga (Rabøl m.fl., 2011). Många studier 

undersöker strukturerade kommunikationsmodeller från det kommunikativa perspektivet; 
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sjuksköterska till läkare i en akutvårdsmiljö. Andreoli m.fl. (2010) belyser även hur 

kommunikation inom det multiprofessionella teamet kan förbättras och patientsäkerheten 

ökas genom att kommunicera fallförebyggande åtgärder med hjälp av SBAR. Därmed drar 

även teamet, bestående av olika professioner, fördel genom att rapportera både akut och 

icke akut information mellan varandra med hjälp utav en strukturerad metod. 

Säker vård 

Säker vård är en av de mest grundläggande kärnkompetenserna och har stor betydelse för 

hur vården utvecklas och vårdskador förebyggs. Sjuksköterskan skall besitta kunskaper för 

att kunna förebygga eller förhindra att en patient drabbas av en vårdskada (SSF, 2017a). En 

vårdskada innebär en skada som orsakats av hälso- och sjukvården, skadan är dock inte en 

konsekvens av patientens tillstånd. En vårdskada uppstår till följd av den vård som 

patienten fått eller vid avsaknaden av vård som patienten egentligen hade behövt 

(Socialstyrelsen, 2019).  

 

Säker vård innefattar även säker informationsöverföring. Sjuksköterskan skall därför i sin 

yrkesverksamma vardag, använda standardiserade metoder för säker informations-

överföring (SSF, 2017a). Den kontinuerligt höga andelen vårdskador till följd utav 

bristande kommunikation indikerar att mer kommunikationsträning och implementering av 

standardiserade kommunikationsmodeller krävs för att säkerställa god och säker vård 

(IVO, 2014). Rabøl m.fl (2011) lyfter hur bristande kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal är den främsta bidragande faktorn till incidenter där patientsäkerheten 

äventyras. Genom att implementera standardiserade kommunikationsmodeller och utbilda 

personal i kommunikation kan vårdinrättningar och vårdpersonal bidra till mindre 

vårdskador (Beckett & Kipnis, 2009).  

 

Bärande begrepp - Kommunikation 

Begreppet kommunikation, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, kan beskrivas utifrån två 

olika traditioner med olika bakomliggande antaganden; den dualistisk-reaktionistiska och 

den holistisk-humanistiska. Den dualistisk-reaktionistiska traditionen utgår, i sin tur, 

utifrån två aspekter; en emotionell och en instrumentell. Den instrumentella 

kommunikationen härleds till den objektiva informationen som förmedlas i ett 

förberedande eller ångestlindrande syfte. Den emotionella kommunikationen innefattar 

tillit, tröst och respekt där syftet är att skapa en tillitsfull och stödjande atmosfär. 

(Fredriksson, 2017). Tidigare forskning kring denna tradition har utgått i att studera 

objektiva och observerbara kvalitéer av kommunikation som exempelvis att studera utfall 

av kommunikationsinterventioner för vårdpersonal. Paradoxalt syftar den holistisk-

humanistiska traditionen till att inte bortse från komplexiteten som existerar inom den 

mellanmänskliga kommunikationen. Denna tradition utgår ifrån begreppet kommunikation 

som en komplex sammanflätning av tolkning, problemlösning och verbala utsagor samt 

beteende (Fredriksson, 2017). 

Begreppet kommunikation och dess komplexitet kan förstås genom svårigheten att studera 

dess kliniska applicerbarhet i ett forskningssammanhang. Naturalistiska studier som 

analyseras genom sofistikerade metoder kan mäta hur kommunikation systematiskt 

förändras, dess associationer, karakteristiken av sändare och mottagare samt sambandet 

mellan vad som kommuniceras och resultatet av utbytet. Däremot finns det variabler inom 
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kommunikation som, för alltid, kommer att förbli ”omätbara” då de är subjektiva, kontext 

relaterade och varierande (Salmon & Young, 2011). 

 

Teoretisk utgångspunkt – The Humanistic Nursing Communication Theory 

The Humanistic Nursing Communication Theory är en holistisk och humanistisk  

omvårdnadsteori utformad av Bonnie Duldt år 1985. Teorin syftar är att bryta mönster av 

ett dehumaniserat förhållningsätt inom kommunikation och istället implementera humana 

attityder och mönster. Teorin kan appliceras i kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patient men också mellan sjuksköterskan och kollegor. En möjlig orsak till att personal 

inom sjukvården upplever bristande kommunikation kan vara till följd av ett 

dehumaniserat mönster i kommunikationen. Teorin innehåller fem indelningar av 

interaktionsmönster som existerar i den mellanmänskliga relationen.  Communing är 

dialogen mellan två eller flera parter. Communing innebär lyssnande, förtroende, 

självutlämnande samt återkoppling och utgör därmed grunden för den humanistisk 

kommunikation. Assertivness, innebär att uttrycka sina behov, känslor samt övertygelser på 

ett direkt, ärlig och självsäkert sätt. Dessa skall också bemötas på ett respektfullt sätt. 

Confrontation handlar om att ge återkoppling samt kräva en förändring i den andra partens 

beteende. Conflict är en lösning av problemet som uppstår i kommunikationen. Lösningen 

kan hittas trots olika uppfattningar eftersom den bearbetas fram på ett demokratiskt och 

respektfullt sätt. När en förändring sker befinner man sig i slutet på interaktionen vilket 

utgörs av separation (Duldt-Battey, 2004) 

 

Fördelarna med humanistisk kommunikation är många, däremot innebär  

dehumaniserande kommunikation problem för sjuksköterskan i praktiken. Både mellan 

sjuksköterska och patienten förs en dehumaniserande kommunikation men också mellan 

sjuksköterskan och hens kollegor. Att vara ”utsatt” för dehumaniserande kommunikation 

ingår också i sjuksköterskans vardag och kan uttrycka sig i exempelvis ilska, sexuella 

trakasserier eller andra verbala trakasserier (Duldt, 1991). När sjuksköterskan däremot 

mottar humanistisk kommunikation från andra samt aktivt använder humanistisk 

kommunikation i sin kliniska vardag känner hen sig sedd och accepterad som individ och i 

sin yrkesroll.  

 

Processen vilken genom sjuksköterskan aktivt använder sig utav humanistisk 

kommunikation involverar medvetenhet samt en vilja att utveckla sina kommunikativa 

mönster. Sjuksköterskan måste aktivt styra bort från dehumaniserade mönster för att 

utveckla givande och humaniserande interaktioner, attityder och vanor (Duldt, 2000). 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patienten samt mellan sjuksköterska och kollega 

är den röda tråden som genomsyrar hela omvårdnadsprocessen från bedömning, planering, 

åtgärd och slutligen, utvärdering (Duldt, 2000). 

 

Läran om mellanmänsklig kommunikation ger individen förutsättningar att förstå sina egna 

kommunikativa färdigheter. Denna kunskap resulterar i både personlig och professionell 

utveckling inom minst tre områden: socialt beslutsfattande, kunskap och 

självförverkligande. Ju mer kunskap sjuksköterskan har om sina kommunikativa förmågor 

och den mellanmänskliga kommunikationen, desto mer kontroll har hen i kommunikativa 
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situationer där det annars finns en risk att situationen kontrollerar hen (Duldt-Battey, 

2004). Bonnie Duldts humanistiska kommunikationsteori kan agera som en guide för att 

identifiera kommunikativa mönster inom sjuksköterske-yrket och assistera forskning 

(Duldt, 2000). 

 

Problemformulering  

Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är säker informationsöverföring mellan 

vårdpersonal vilket underlättas av god kommunikation och fungerande teamsamverkan. 

Sjuksköterskan har även ett ansvar att arbeta med förbättringsarbete på en individuell och 

strukturell nivå. Ineffektiv och bristande kommunikation är den främsta bidragande faktorn 

till vårdskador. Forskning visar att implementering av strukturerade rutiner och 

kommunikationstekniker förbättrar patientsäkerheten och vårdkvalitén. Ett exempel på en 

väl beprövad kommunikationsmodell är SBAR. Begreppet kommunikation, ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv, är mångfacetterat och bör beakta både subjektiva samt 

objektiva variabler för att förstås i sin helhet. Mot denna bakgrund finner vi det intressant 

att belysa sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av kommunikationsmodellen SBAR 

samt öka insikten kring vilka hinder och möjligheter verktyget har i praktiken. 

 

 

SYFTE  

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av 

kommunikationsmodellen SBAR. 

 

METOD 

Design  

Detta arbete är en icke-systematisk litteraturöversikt som syftar till att belysa 

sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av kommunikationsmodellen SBAR genom att 

inhämta kunskap från många olika källor och forma en bred bild av valt intresseområde. 

Valet av studiedesign var till följd av en önskan att resultatet skulle kunna bidra till 

evidensbaserad praxis. Trots att litteraturöversikter, skrivna på kandidatnivå, oftast inte 

bidrar till evidensbaserad vård i samma utsträckning som en systematisk översikt (Polit & 

Beck, 2012) fanns en stark förhoppning att denna litteraturöversikt skulle kunna bidra med 

information av god kvalité.   

 

En litteraturöversikt används för att få en bild av forskningsläget som det ser ut i dagsläget 

för att sedan sammanfatta inhämtad kunskap (Rosen, 2017). Det finns två typer av 

litteraturöversikter, systematisk litteraturöversikt samt icke systematisk och båda designer 

utgör starkt underlag för evidensbaserad vård (Polit & Beck, 2012). En systematisk 

litteraturöversikt har högre tillförlitlighet än en icke systematisk översikt (Rosen, 2017). En 

icke systematisk översikt bygger på studier som författaren valt ut snarare än alla studier 

som existerar, vilket är fallet i en systematisk litteraturöversikt och det därmed en risk att 

författaren väljer studier som stödjer hens åsikt eller förväntningar om ämnet som studeras. 

En systematisk översikt bör därför täcka in all relevant forskning (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2017). En icke-systematisk litteraturstudie kräver dock 

systematiskt arbete vilket innebär att alla steg i processen redovisas noggrant. Ju mer 
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systematiskt utförd översikten är, desto mer vetenskaplig tyngd får resultatet. Trots att den 

icke-systematiska översikten inte uppfyller samtliga krav som ställs på en systematisk 

översikt kan den ge mycket värdefull kunskap och god översikt inom valt område. Denna 

kunskap kan sedan omsättas i praktiken vilket gör litteraturöversikten till en av de mest 

användbara inom det vårdvetenskapliga området (Kristensson, 2014).  

 

 

Urval  

Avgränsningar 

 

En litteraturöversikt av hög kvalitet skall vara systematiskt utformad vilket innebär tydligt 

definierade inklusions –och exklusions kriterier. Detta i syfte att litteraturöversikten skall 

vara reproducerbar. Genom att därmed applicera avgränsningar och kriterier sorteras icke 

relevanta artiklar för studiens syfte bort och ökar studiens kvalité (Polit & Beck, 2012). 

Östlundh (2017) menar att begränsningar av tid, språk och ”peer reviewed” är vanligt 

förekommande. I enlighet med Östlundh (2017) begränsades därför artikelsökningen till ett 

tidsspann mellan november 2009-november 2019 för att generera uppdaterad och aktuell 

forskning. Vidare avgränsades språket till engelska och svenska. Artiklarna är ”peer- 

reviewed” vilket innebär att dessa går att återfinna i vetenskapliga tidskrifter. Östlundh 

(2017) understryker dock att ”peer reviewed” inte uteslutande är vetenskapliga artiklar. 

Inga avgränsningar gjordes gällande ålder, kön eller etnicitet av studiepopulationen.  

 

Inklusionskriterier 

 

Då intresset var att undersöka sjuksköterskans generella upplevelse och erfarenhet 

inkluderades studier utförda inom olika vårdmiljöer. Ett exkluderings eller inkluderings-

kriterium av en specifik vårdmiljö eller avdelning skulle ha genererat ett otillräckligt  

sökresultat. Ett sådant kriterium hade också resulterat i ett icke generaliserbart resultat för 

att besvara utsatt syfte. Kvantitativa studier innefattar resultat som utgår från tabeller och 

statistik. Kvalitativa studier baserar resultatet på subjektiva upplevelser och fenomen 

(Danielson, 2017). Både kvantitativa och kvalitativa studier har inkluderats i denna 

litteraturöversikt. Genom att inkludera båda perspektiven ges en djupare insikt för 

sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter. Studier utförda i olika länder har även 

inkluderats för att skapa en bredare översikt inom området. Artiklar som innefattar 

modellen ISBAR har även inkluderats då dess utformning är så pass lik SBAR. 

Exklusionskriterier 

 

Artiklar som inte innehöll SBAR eller sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 

exkluderades då dessa inte var klart relevanta för valt syfte. Artiklar med utgångspunkt i 

studenters upplevelser har exkluderats eftersom syftet var att utgå från den kliniskt 

verksamma sjuksköterskans upplevelse. Av samma anledning exkluderades även artiklar 

som undersökt ospecifika personalgrupper eller enbart specialistutbildade sjuksköterskor 

som exempelvis barnmorskor. Artiklar med avsaknad av abstract har även exkluderats. 

Väsentlig information bör inhämtas från primärkällor (Polit & Beck, 2012), därför 

exkluderades också systematiska litteraturöversikter. Även artiklar som saknade 

forskningsetiska överväganden gällande anonymitet och konfidentialitet exkluderades. 
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Datainsamling  

Datainsamlingen påbörjades i november 2019 enligt de inklusions- och exkluionskriterier 

som angetts ovan. Två databaser valdes för att datainsamling: CINAHL samt PubMed. 

Dessa är de två databaser som innehåller artiklar relevanta till området omvårdnad (Polit & 

Beck, 2012). Cinahl innehåller främst material inom områden som arbetsterapi, 

sjukgymnastik och omvårdnad. Databasen innefattar referenser till avhandlingar, 

konferansmaterial, artiklar, böcker och kapitel i böcker och har referenser till mer än 5400 

tidskrifter. Medline/Pubmed innehåller material från det biomedicinska området i sin 

helhet och inbegriper områden som omvårdnad, tandvård och medicin. Databasen 

innehåller mer än 25 miljoner referenser (Karlsson, 2017). 

 

Vid utarbetning av sökord användes framförallt fritextsökning i kombination med Medical 

Subject Headings (MeSH-termer) och CINAHL headings. MeSH termer och CINAHL 

headings är, så kallade, indexord som finns definierade, katalogiserade och strukturerade i 

de egna databasernas ordlista. Genom att använda indexord i litteratursökningen får man 

resultat som blir mer specifikt (Kristensson, 2014). MeSH indexering av en artikel i 

PubMed utförs av individer som manuellt går igenom materialet för att sedan tilldela 

artikeln relevanta MeSH termer. Detta är en tidskrävande procedur som resulterar i att nya 

artiklar inte tilldelas MeSH termer förens två till tre månader efter publicering (Mao & Lu, 

2017). För att inte utesluta nyare artiklar som därmed inte tilldelats MeSH termer, 

användes även fritextsökning. Fritextsökningar kombinerades därför med MeSH termer 

och CINAHL headings för att få så stort urval som möjligt inom ämnesområdet.  

I november 2019 träffade vi en bibliotekarie från Sophiahemmet högskola i syfte att få mer 

insikt och kunskap kring databaserna och relevanta sökord. Efter detta möte 

koncentrerades datainsamlingen främst på fritext termer då SBAR är en unik betäckning. 

En fritextsökning är en sökning som inte är bundet till ett indexord. Fördelen med att utföra 

en fritextsökning är att det ökar sökningens känslighet då den genererar fler artikelträffar 

(Kristensson, 2014). Fritext termer som användes i sökningen var ”SBAR” ”situation, 

background, assesment and recommendation”, ”ISBAR” ”nurse”, ”nurses”, ”nursing 

staff”, ”nurse’s role” och ”nursing”. Mesh-termer som användes var; ”Nursing”, ”Nursing 

staff”, ”Nurse’s Role” och ”Nurses”. Cinahl heading term som användes var ”sbar- 

technique”.  

 

För att få fram ett tillräckligt bra urval för en litteraturöversikt bör man experimentera med 

olika sökord och kombinationer. Boolesk sökteknik används då för att markera och 

klargöra hur dessa sökord skall kombineras. De tre mest grundläggande operatorerna är 

AND, OR och NOT (Östlundh, 2017). Våra valda sökord kombinerades därför med de 

booelska sökoperatoren AND och OR i syfte att antingen expandera eller limitera resultatet 

(Polit & Beck, 2012). Sökningen hade ingen användning av sökoperatoren NOT varför 

denna exkluderades. De tillfällen då samma artikel påträffades flera gånger i olika 

sökträffar redovisades dessa enbart i samband med den första sökträffen och sedan inom en 

parentes () för att indikera antalet dubbletter inom sökningen. Antalet lästa abstract och 

inkluderade artiklar skulle annars te sig vilseledande. Se Tabell 1 för resultat av 

databassökning. 
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Tabell 1. Presentation av databassökningar i CINAHL och PubMed 

Parentes ( ) redogör för dubbletter i sökningen.  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkl. 

artiklar 

PubMed 

6/11–

2019 

”Nurse” OR ”nursing” OR ”nurses” 

OR “nursing staff” OR “nurse´s role” 

AND ”sbar” OR ”situation, 

background, assessment and 

recommendation” Filters: published 

in the last 10 years; English  

121 106 37 17 

PubMed 

6/11–

2019 

”Sbar” (Title/Abstract) OR 

”situation, background, assessment 

and recommendation” AND 

”nursing” (Mesh Terms) OR 

”nursing” (Mesh subheading) OR 

”nurses” (Mesh Terms) OR ”nursing 

staff” (Mesh Terms) OR “nurse´s 

role” (Mesh Terms) 

OR “Nurse” Filters: published in the 

last 10 years; English 

102 

(102) 

0  0 0  

PubMed 

6/11–

2019 

”SBAR” OR ”situation, background, 

assessment, recommendation” 

Filters: published in the last 10 years; 

English 

217 

(121) 

35 6 0 

PubMed 

6/11–

2019 

“ISBAR” 

Filters: published in the last 10 years; 

English 

34 (15) 16 4 0 

Cinahl 

6/11–

2019 

 nurse OR nurses OR nursing OR 

nursing staff OR nurse’s role AND 

MM “SBAR Technique” OR SBAR 

OR (situation, background, 

assessment and recommendation) 

Published Date: 20090101-

20191231; Peer Reviewed; Research 

Article; English  

68 (38) 27 11 2 

CINAHL 

6/11 - 

2019 

sbar OR (situation, background, 

assessment and recommendation)  

Published Date: 20090101-

20191231; Peer Reviewed; Research 

Article; English  

90 (80) 4 1 0 

CINAHL 

6/11–

2019 

ISBAR  

Published Date: 20090101-

20191231; Peer Reviewed; Research 

Article; English 

13 (12) 0 0 0 

Totalt  645  188 59 19 
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Tillsammans utförde vi artikelsökningen enligt ovanstående kriterier i de utvalda 

databaserna. Abstract och titel granskades av oss båda i enlighet med Rosen (2017) som 

menar att en relevant eller möjligt relevant studie bör granskas av båda författare för att 

sedan beställas i fulltext, detta för att ej riskera att relevanta studier inte inkluderas i 

resultatet. Första gallringen utgick ifrån att granska titel och abstract. Denna första gallring 

utgick från att sortera bort studiers vars intervention, syfte, metod, population och relevans 

inte överensstämde med valt syfte och frågeställning (Kristensson, 2014). Även studier där 

abstract saknades gallrades bort under denna första process.  När en av oss bedömde en 

studie som relevant men inte den andra, beställdes den i fulltext i enlighet med Rosen 

(2017) som menar att detta främjar objektivitet. Potentiellt relevanta artiklar vars abstract 

granskats av oss båda, beställdes därefter i fulltext från biblioteket på Sophiahemmet 

Högskola om fulltext ej fanns tillgängligt i digital form. Därefter lästes artiklarna i sin 

helhet av oss båda för att sedan diskuteras i samråd med fokus på dess kvalité, trovärdighet 

samt överensstämmelse med inklusions- och exklusions kriterier i enlighet med Rosen 

(2017). När de utvalda artiklarna granskats i fulltext av oss båda, övergick processen till 

kvalitetsgranskning. En artikel som beställts i fulltext från biblioteket på Sophiahemmets 

högskola fanns inte tillgänglig via deras leverantörer och har därför exkluderats utan att 

lästs i fulltext. Vi redovisar detta i syfte att litteraturöversikten skall vara så transparent 

som möjligt. 

 

Manuell Sökning 

Vi har, i denna litteraturöversikt, även valt att utföra manuella sökningar enligt ”snowball-

principen” vilket innebär att hitta ny litteratur genom att använda referenslistor 

(Kristersson, 2017).  Detta i syfte att uttömma kunskapsområdet. Den manuella sökningen 

utgick ifrån referenslistan på följande artikel; Kim, Hur, & Kim, (2018). Denna sökning 

resulterade i en inkluderad artikel som har markerats med ** i referenslistan. 

 

Kvalitetsgranskning  

Bedömning av en studies kvalité är en omfattande och komplicerad process som kan 

struktureras och utföras på olika sätt. Processen är dock nödvändig för att förtydliga vad 

resultatet grundar sig i. Det är heller inte enbart studiens resultat som är av intresse i en 

kvalitetsgranskning utan även hur resultatet kommit till, forskningsetiska övervägande 

samt teoretisk utgångspunkt (Friberg, 2017). En granskningsmall kan därför användas för 

att underlätta kvalitetsgranskningen.  

 

Vid kvalitetsgranskning användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats som är modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Se Bilaga A. Artiklarna klassificerades utifrån 

tre kvalitetskategorier; låg, medel och hög kvalitet. Hög kvalitet (kategori I) avser studier 

med tillräckligt antal deltagare nödvändigt för att besvara studiens syfte, adekvat 

beskrivning av metod och analysmetod samt väl motiverat urval. Medel kvalitet (kategori 

II) avser studier som innefattar vissa men inte samtliga kriterier från kategori I men ändå 

har en högre kvalitet än kategori III. Kategori III avser studier med begränsat antal 

deltagare, för stort bortfall, vagt formulerad frågeställning och bristfällig resultat-

redovisning (Berg m.fl., 1999; Willman m.fl., 2016). Samtliga granskade artiklar i denna 
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litteraturöversikt är inkluderade i Sophiahemmets artikelmatris se bilaga B. Som granskare 

behöver ett ställningstagande ske kring vilken kvalité som anses vara acceptabel och vilken 

som inte är acceptabel. De som därmed bedöms acceptabla inkluderas i resultatet medan de 

andra exkluderas (Kristensson, 2014). För att säkerställa ett resultat av god vetenskaplig 

kvalitet har vi endast inkluderat artiklar som uppfyller kriterier för kategori II eller I. En 

utav de tjugo utvalda artiklarna uppfyllde inte acceptabla kriterier och exkluderades därför. 

Detta resulterade i 19 slutgiltiga artiklar vars innehåll redovisas i bilaga B. Samtliga 

utvalda artiklar kvalitetsgranskades av oss båda i syfte att säkerställa objektivitet i enighet 

med Kristensson (2014). 

 

Dataanalys   

En integrerad analys användes sedan för att sammanställa resultatet och identifiera 

relevanta kategorier. Kristensson (2014) menar att användandet av den integrerade 

analysen möjliggör presentation av resultatet på ett överskådligt och systematiskt sätt och 

bör genomföras i olika steg; 

Steg 1. Genomläsning av artiklar för att identifiera övergripande likheter och skillnader 

(Kristensson, 2014). Samtliga utvalda artiklar granskades av oss båda, i samråd, och 

delades in i fyra övergripande kategorier baserat på likheter eller skillnader i studiernas 

resultat. Artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger och alltid av oss båda i syfte att 

säkerställa att all väsentlig information uppfattats och inkluderats i enlighet med Friberg 

(2017) som förespråkar att samtliga artiklar läses av samtliga författare. 

Steg 2. Olika kategorier identifieras (Kristensson, 2014).                                                       

I samråd ”highlightades” kategorier i samtliga artiklar med olika färger för att få en mer 

överskådlig bild utav resultatet i de olika artiklarna. 

Steg 3. Sammanställning av resultaten i de olika kategorierna (Kristensson, 2014).           

För att underlätta sammanställningen användes här ett separat Excel dokument där vi, 

under varje kategori, sammanställde resultaten från de olika studierna enligt de fyra 

kategorier och tio underkategorier som identifierats i steg två.   

En induktiv ansats bygger på generalisering utifrån observation vilket assisterar i 

identifieringen av associationer eller mönster. Den deduktiva ansatsen innebär att dra 

slutsatser utifrån en hypotes eller teori och hypotesen prövas sedan mot empirin. Däremot 

är inte all deduktiv forskning hypotesdriven utan kan också formuleras som 

frågeställningar som är väl förankrad i det som ska studeras (Priebe & Landström, 2017). 

Resultatet har formulerats i enlighet med en deduktiv ansats. Detta till följd av att resultatet 

har presenterat utifrån de kärnkompetenser som detaljerats i bakgrunden och därmed är väl 

förankrat i arbetets frågeställning och syfte. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Samtlig forskning skall präglas av ett etiskt förhållningssätt och det finns många 

forskningsetiska frågor som bör tas i beaktning inför ett forskningsprojekt. Som stöd i 

utformandet av forskningsetiska övervägande kan relevanta styrdokument användas som 

stöd (Kristensson, 2014). Helsingforsdeklarationen är ett styrdokument som innefattar 
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riktlinjer kring etiken inom medicinsk forskning på människor. Deklarationen säkerställer 

att ingen individ skadas eller utnyttjas i forskningssyfte. Informerat samtycke innebär att 

personen som förväntas delta i forskningen blir informerade om forskningsprocessen och 

därefter fattar ett informerat beslut om medverkan eller ej (Helgesson, 2015). Detta arbete 

involverar ingen personlig kontakt med deltagare eller insamling av känslig information i 

form av patientjournaler, därmed krävs inget inhämtat samtycke eller godkännande hos en 

etikkommitté. Däremot har vetenskapliga artiklar som inte är etiskt prövade eller 

granskade av en etisk nämnd i bästa möjliga mån, exkluderats. Vid tillfällen då en artikel 

inte var etiskt granskad utfördes en manuell granskning av artikeln i syfte att klargöra hur 

studien utfört sin datainsamling samt om informerat samtycke inhämtats, även anonymitet 

från deltagarna eftersöktes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (Helgesson, 2015). 

 

Forskningsetiska analyser kan ha utgångspunkt utifrån olika intresseperspektiv, därmed 

skall val av inklusions-och exklusionskriterier samt val av sökord, databaser och analytisk 

metod inte förvrängas eller presenteras på ett inkorrekt vis. Individuella värderingar kan 

påverka det egna ställningstagandet, vilket i viss mån kan undvikas när sökningsprocessen 

samt databearbetningen utförs av två parter (Helgesson, 2015). Därmed har all data som 

framkommit under studiens gång inte förvrängts eller presenteras på inkorrekt eller oetiskt 

vis. Strävan efter objektivitet och kvalitetssäkring har genomsyrat alla delar av processen 

där, nästintill, allt arbete utförts i nära samarbete.  

 

Under arbetet har designen litteraturöversikt tillämpats. Litteraturöversikt utgår från redan 

publicerad forskning för att sammanställa eller analysera redan färdigställda resultat. 

Helgesson (2015) understryker vikten av att inkludera samtliga resultat som framkommer i 

litteratursökningen. Därmed har vi inkluderat samtliga resultat från vår analys, ingenting 

har exkluderats till följd av förutfattade meningar eller tidigare formade hypoteser. 

Gällande översättningar har försiktighet tillämpats för att inte förvägna resultatet.  

 

 

RESULTAT  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av 

kommunikationsmodellen SBAR genom att utföra en icke-systematisk litteraturöversikt. 

Analysen av utvalda artiklar resulterade i fyra kategorier med medföljande tio 

underkategorier som redovisas nedan (Tabell 2.) Dessa fyra kategorier är; säker vård, 

personcentrerad vård, förbättringsarbete och samverkan i team.  

 

Tabell 2. Presentation av resultatanalys  

Kategorier Subkategorier 

Säker Vård -Säker kommunikation 

 

-Säkerhetsklimat 

 

Personcentrerad Vård -SBAR vid bedside 

 

-Från autonomi till standardisering 
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Förbättringsarbete -Möjligheter med SBAR 

 

-Hinder med SBAR 

 

-Möjligheter för verksamheten & individen 

 

-Hinder för verksamheten & individen 

Samverkan i Team -SBAR och teamet 

 

-Tilltro till teamets kommunikativa 

förmåga 

 

 

 

Säker vård 

Säker kommunikation 

 

Två studier visade att sjuksköterskan upplevde minskade kommunikativa misstag i 

samband med överrapportering där SBAR användes (Nagammal, Nashwan, Nair, & 

Susmitha, 2017; Uhm, Lim, & Hyeong, 2018). Detta resultat stöds även utav Usher, 

Cronin, och York, (2018) där sjuksköterskans upplevelse av kommunikation speglade 

förbättrad noggrannhet och fullständighet vid användandet av SBAR. En sjuksköterska, i 

studien av Clark, Squire, Heyme, Mickle, och Petrie (2009), uppgav att SBAR fungerade 

som en bra påminnelse av de viktiga aspekterna att föra vidare vid överrapportering. Detta 

påstående styrktes hos Campbell & Dontje (2019) där sjuksköterskans upplevelse av 

situationer, varvid inkomplett överrapportering lett till dåligt utfall för patienten, minskade 

i och med användandet av SBAR. Fabila m.fl. (2016) visade också att sjuksköterskans 

upplevelse av hur patientens aktuella tillstånd överensstämde med den information som 

gavs under överrapportering ökade efter implementering av SBAR modulen.  

 

Vardaman m.fl. (2012) visade att SBAR möjliggjorde en kunskapsstruktur där 

sjuksköterskan fick en uppfattning av situationen vilket underlättade dennes 

beslutsfattande i god tid. Sjuksköterskan upplevde även att SBAR inte bara existerade som 

ett kommunikationsverktyg utan som en mental modell som låg till grund vid utvärdering 

av situationen. En sjuksköterska med ledningsansvar uttryckte sin erfarenhet av detta på 

följande sätt;  

 

”Every time they use [SBAR]…it instills that confidence…[nurses beleive] that everything 

has been covered and that they’ve communicated what’s going on. [Nurse manager]”. 

[kursivering tillfogad] (Vardaman m.fl., 2012, sid.93). 

 

Detta överensstämde med Raymond & Harrison (2014) där sjuksköterskan, utifrån sin 

erfarenhet, beskrev två situationer varvid användandet av SBAR haft en direkt påverkan på 

snabbare vård och undersökning. Samma studie visade även hur sjuksköterskan upplevde 

att läkaren gav tydligare instruktioner och infann sig snabbare efter implementering av 
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SBAR. Clark m.fl. (2009) visade också på upplevelsen av att SBAR resulterat i tidigare 

ingripande, tydligare dokumentation och snabbare kontakt med läkare. Likaså upplevde 

sjuksköterskan i studien av Fabila m.fl. (2016) att SBAR var ett extremt användbart 

verktyg vid prioritering av högrisk patienter i samband med överrapportering. 

 

 

Säkerhetsklimat 

 

Majoriteten av deltagande sjuksköterskor i studien av Achrekar m.fl. (2016) upplevde att 

patientsäkerheten skulle komma att öka som en direkt effekt av SBAR. Även 

sjuksköterskor i studien av Raymond & Harrison (2014) upplevde att kvaliteten på 

patientvården ökade efter utbildning om SBAR. Implementeringen av SBAR visade sig 

också ha en påverkan på sjuksköterskans upplevelse av säkerhetsklimatet (Ting, Peng, Lin 

& Hsiao, 2016).  
 

 

Personcentrerad vård 

SBAR vid bedside 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att använda SBAR modellen vid bedside rapportering, det 

vill säga överrapportering vid patientens säng, var mycket eller väldigt goda (Chapman, 

Schweickert, Swango- Wilson, Aboul-Enein & Heyman, 2016). Även Usher m.fl. (2018) 

visade att sjuksköterskans uppfattning om det standardiserade överrapporteringssystemet 

vid bedside, utformat enligt SBAR, var signifikant förbättrad jämfört med tidigare 

överrapporteringssystem på samma avdelning. En sjuksköterska delgav i studien av 

Campbell & Dontje (2019) att överrapporteringen vid bedside enligt SBAR uppmuntrade 

till förbättrad kommunikation och lämnade tillräcklig tid för klargörande. Detta till följd av 

möjligheten att observera patienten och hens omgivning, granska eventuella remisser samt 

diskutera vårdplanen med patienten och anhöriga. En annan sjuksköterska upplevde dock 

att överrapporteringen vid bedside hindrade fullständig informationsöverföring, vilket 

resulterade i ytterligare kompletterande informationsöverföring vid expeditionen. Detta 

förlängde även tiden för överrapporteringen. Ytterligare en sjuksköterska upplevde att 

överrapportering vid bedside resulterade i ökat antal distraktioner vilket genererade sämre 

överrapportering (Campbell & Dontje, 2019).  

 

Från autonomi till standardisering 

 

I den kvalitativa intervjustudien av Vardaman m.fl. (2012) uttryckte flera sjuksköterskor en 

oro om den förändrade yrkesrollen som tidigare innefattat flexibilitet, autonomi och 

intuition. Dessa attribut hade tidigare tillåtit en del individuella beslut och prioriteringar för 

patientens bästa och sjuksköterskor reflekterade hur detta kommer att försvinna i takt med 

ökad standardisering och dokumentation. Två sjuksköterskor uttryckte denna oro på 

följande sätt;  

 

”Sometimes that gets lost… I became a nurse because I cared… things like [SBAR] make 

me forget [why] sometimes. [Nurse]”. [kursivering tillfogad] (Vardaman m.fl., 2012, sid. 

93). 
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”SBAR is part of [a move towards standardization]…. Everything is documented, 

everything is by the book... it´s not bad; we need do it for some things. I´m not saying we 

don´t…. it just used to be so different. [Nurse]”. [kursivering tillfogad] (Vardaman m.fl., 

2012, sid. 93). 

 

 

Förbättringsarbete  

Möjligheter med SBAR 

 

Tre studier visade att sjuksköterskor upplevde SBAR som tidseffektivt (Fabila m.fl., 2016; 

Nagammal m.fl., 2017; Wentworth m.fl., 2012). Ytterligare en studie påvisade upplevelsen 

av att överrapporteringen inte tog längre tid men heller inte blev kortare till följd av SBAR 

(Uhm m.fl., 2018). Flertalet studier visade att sjuksköterskor upplevde SBAR modellen 

som effektivt (Nagammal m.fl., 2017; Tun, Wai, Yin, & Thein, 2019; Uhm m.fl., 2018). I 

en studie benämndes även SBAR modellen som mer effektivt och värdefullt än ordinarie 

verbal rapportering av deltagande sjuksköterskor. Dock underströk resultatet av samma 

studie vikten av verbal överrapportering och kommunikation vid komplexa patientfall 

(Wentworth m.fl., 2012). I en studie upplevde sjuksköterskor själva överrapporteringen 

som mer strukturerad vid användandet av SBAR (Clark m.fl., 2009). Två studier påvisade 

sjuksköterskans tillfredställelse med det elektroniska SBAR modellen i relation till 

komforten vid användning (Chapman m.fl., 2016), kvalitén på mottagen kommunikation 

(Uhm m.fl., 2018; Chapman m.fl., 2016) samt till patientvården (Chapman m.fl., 2016).  

 

Flertalet studier visade att sjuksköterskan upplevde SBAR som användbart (Achrektar 

m.fl., 2016; Chapman m.fl., 2016), detaljerat (Tun m.fl., 2019; Wentworth m.fl., 2012), 

lättförståeligt (Achrekar m.fl., 2016), logiskt (Nagammal m.fl., 2017) samt källan till 

koncis och klar information (Fabila m.fl., 2016). Efter implementering av SBAR upplevde 

färre sjuksköterskor att de inte kunde ställa frågor och klargöra samt att de inte behövde 

söka information på andra ställen (Fabila m.fl., 2016). Detta sågs även i andra studier där 

sjuksköterskan upplevde hur användningen av SBAR resulterade i aktuell och nödvändig 

information (Chapman m.fl., 2016; Clark m.fl., 2009; Fabila m.fl., 2016; Nagammal m.fl., 

2017; Tun m.fl., 2019). 

 

Hinder med SBAR 

 

Två studier visade att en viss andel sjuksköterskor upplevde SBAR som tidskonsumerande 

(Achrektar m.fl., 2016; Chapman m.fl.,2016). En studie visade hur några sjuksköterskor 

uppgav svårighet med teknologi och tillgång till IT som ett hinder för användandet av 

SBAR (Chapman m.fl., 2016). 

 

Compton m.fl. (2012) angav orsaker till att vissa sjuksköterskor inte använt SBAR vid 

överrapportering utifrån deras egen upplevelse. Följande orsaker angavs i resultatet; 

obekväm med SBAR, bekväma med de rapporteringsverktyg som de själva använde för 

tillfället, förvirring om SBAR modellen, tyckte inte om SBAR, såg inte andra använda 

SBAR formellt samt att SBAR var en för lång process.  
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Möjligheter för verksamheten och individen 

 

Två studier visade hur sjuksköterskor upplevde en ökad tillfredställelse på sin arbetsplats 

efter implementering av SBAR (Martin & Ciurzynski, 2015; Ting m.fl., 2016). Även 

arbetsförhållanden uppgavs ha förbättrats till följd av implementeringen (Ting m.fl., 2016). 

Sjuksköterskor upplevde även att överrapportering enligt SBAR modellen kunde utföras 

utan att störa arbetsflödet (Wentworth m.fl., 2012). En sjuksköterska upplevde också att 

SBAR strukturen hjälpte henne prestera en bra överrapportering när hon var trött vid slutet 

av ett pass (Clark m.fl., 2009). 

 

Den egna kommunikationen upplevdes som förbättrad (Padgett, 2018) samt mer effektiv 

och strukturerad (Clark m.fl., 2009; Tun m.fl., 2019). Upplevelsen av ökad tillfredställelse 

och nöjdhet med SBAR i relation till överrapporteringen sågs även i ett flertal studier 

(Chapman m.fl., 2016; Clark m.fl., 2009; Grover & Duggan, 2013; Usher m.fl., 2018). En 

studie visade hur sjuksköterskor som inte använde sig utav ett överrapporteringssystem 

utifrån SBAR upplevde att endast deras egna kognitiva och verbala förmågor hade en 

positiv påverkan på effektiviteten av kommunikationen. Kvalitén på systemet, kvaliteten 

på informationen, teamsamverkan och ledarskaps faktorer hade ingen positiv inverkan på 

den upplevda effektiviteten. Sjuksköterskor som däremot använde sig utav över-

rapporteringssystemet upplevde att alla ovanstående faktorer signifikant påverkade den 

kommunikativa effektiviteten (Hou, Lu, Lee, & Chang, 2019). 

 

Sjuksköterskor rapporterade ökad positiv uppfattning av kommunikation och 

kommunikativa faktorer till följd av SBAR i ett flertal studier (De Meester, Verspuy, 

Monsieurs, & Van Bogaert, 2013; Martin & Ciurzynski, 2015; Nagammal m.fl., 2017; 

Padgett, 2018; Raymond & Harrison, 2014). I en studie framkom att sjuksköterskor med 

mindre erfarenhet rapporterade högre tillfredställelse med ett elektroniskt SBAR verktyg 

jämfört med sjuksköterskor med mer erfarenhet (Chapman m.fl., 2016). Två studier lyfte 

även SBAR’s användbarhet för nyexaminerade eller mindre erfarna sjuksköterskor samt 

för studenter (Clark m.fl., 2009; Vardaman m.fl., 2012). En mindre erfaren sjuksköterska 

uttryckte sig som följer angående hennes upplevelse av SBAR;  

 

”With SBAR, when I call a doctor in the middle of the night, when I talk to that doctor, I 

can talk confidently, I don’t stumble around. He knows what I’m going to tell him. I start 

on stronger footing right from the beginning. [Nurse manager]”. [kursivering tillfogad] 

(Vardaman m.fl., 2012, sid. 95). 

 

  

Hinder för verksamheten och individen 

 

Sjuksköterskor med mer erfarenhet rapporterade lägre tillfredställelse med ett elektroniskt 

SBAR verktyg jämfört med kollegor med mindre erfarenhet som rapporterade högre 

tillfredställelse. Samma studie visade att yngre sjuksköterskor (ålder 20–29) skattade lägre 

generell upplevelse av vårdande kommunikation, kommunikation och tillfredställelse 

jämfört med än deras äldre kollegor. Däremot skattade äldre sjuksköterskor (ålder 40–49) 

lägst nöjdhet med mottagen information och kommunikation (Chapman m.fl., 2016).  
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Två studier lyfte sjuksköterskans upplevelse och tankar kring eventuella svårigheter med 

implementeringen av SBAR i verksamheten (Clark m.fl., 2009; Chapman m.fl., 2016). 

Dessa hinder inkluderade svårighet att få alla i personalgruppen att delta i utbildning samt 

att bibehålla följsamheten i användandet trots ett stort antal vikarierande och temporär 

personal (Clark m.fl., 2009). 

 

Samverkan i team  

SBAR och teamet 

 

Ett flertal studier påvisade hur användandet av SBAR påverkade sjuksköterskans upplevda 

självförtroende och självsäkerhet vid kommunikation och informationsöverföring med 

läkare (Clark m.fl., 2009; Raymond & Harrison, 2014; Vardaman m.fl., 2012). SBAR 

strukturen hjälpte också sjuksköterskan att veta vad som skulle kommuniceras till läkaren 

(Clark m.fl., 2009), underlättade möjligheten att be om hjälp (Raymond & Harrison, 2014) 

samt ökade upplevelsen av tillfredställelse vid kommunikation med läkare (De Meester 

m.fl., 2013). Kontrasterande till detta tillfrågades sjuksköterskor om varför de inte använde 

SBAR i studien av Compton m.fl., (2012), en av anledningarna uppgavs vara att läkaren 

inte tillät sjuksköterskan att använda SBAR. Ytterligare en anledning till att sjuksköterskan 

inte använde SBAR var att denne redan kände läkaren så pass väl och därmed visste vilken 

kommunikativ stil som läkaren föredrog vid överrapportering. 

 

Upplevelsen av förbättrat teamarbete och samarbete till följd av SBAR påvisades i ett 

flertal studier (De Meester m.fl., 2013; Martin & Ciurzynski, 2015; Nagammal m.fl., 2017; 

Ting m.fl., 2016). Sjuksköterskan identifierade även SBAR strukturen som övergripande 

nog för både sjuksköterskor, läkare samt patienten själv (Tun m.fl., 2019). Detta 

överensstämmer med liknande resultat i studien av (Vardaman m.fl., 2012) där SBAR 

identifierades som ett sätt att främja interaktion och socialt stöd inom teamet. En 

sjuksköterska med ledningsansvar uttryckte sin upplevelse om integrering i teamet på 

följande sätt;  

 

”A lot of any [profession] is doing the same things that others [in the profession] do. SBAR 

does that. It gives them a way to fit in right away. [Nurse manager]”. [kursivering 

tillfogad] (Vardaman m.fl., 2012, sid. 93). 

 

Tilltro till teamets kommunikativa förmåga 

 

I studien av (Campbell & Dontje, 2019) skattade sjuksköterskan hur hon upplevde 

huruvida hennes kollegor tillhandahöll komplett och noggrann överrapportering vid slutet 

av ett pass. Implementeringen av SBAR ökade denna uppfattning om kollegial 

informationsöverföring signifikant. Detta resultat stöds även utav Padgett (2018) där 

sjuksköterskor skattade sin egen kommunikation dubbelt så högt samt skattade kvaliteten 

på mottagen kommunikation och överrapportering högre efter implementering av SBAR.  

 

Studien av Vardaman m.fl. (2012) påvisade vikten av legitimitet som en av de viktigaste 

faktorer för att facilitera tillit, tilltro och respekt sjuksköterskor emellan samt mellan 

sjuksköterska och läkare. Legitimitet erhölls genom att demonstrera kompetens inom 
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interprofessionell kommunikation. Resultatet visade att SBAR skapade legitimitet genom 

att utgöra ett gemensamt språk för läkare och sjuksköterskor. En sjuksköterska delgav sin 

erfarenhet utav detta;  

 

”At least [when I use] SBAR, [doctors] will listen. They may still disagree and tell me to 

wait and see, but at least they listen…that’s been an improvement. [Nurse]”. [kursivering 

tillfogad] (Vardaman m.fl., 2012, sid. 94). 

 

Sjuksköterskor upplevde att de själva ökade sin trovärdighet hos läkare, detta var speciellt 

evident bland nya och oerfarna sjuksköterskor (Vardaman m.fl., 2012). 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskan upplevelse och erfarenhet 

av kommunikationsmodellen SBAR. Resultatets huvudfynd påvisar hur 

kommunikationsmodellen SBAR påverkar sjuksköterskans upplevelse inom ett flertal 

områden såsom säker vård, personcentrerad vård, samverkan i team och förbättringsarbete. 

Resultatet visar att upplevelserna av SBAR var positiva samt att dess struktur bidrar till 

gynnsamma konsekvenser för individen, teamet och omvårdnaden men också vilka hinder 

som finns för lyckad implementering och kontinuerlig användning i den kliniska vardagen. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde en lägre frekvens av misstag vid 

överrapporteringen, delvis till följd av ökad noggrannhet. Sjuksköterskor upplevde att 

SBAR gav en struktur som underlättade beslutsfattandet samt hade en positiv inverkan på 

kommunikationen. SSF (2017a) belyser vikten av att sjuksköterskan använder 

standardiserade metoder för säker informationsöverföring. Beckett och Kipnis (2009) 

menar också att standardiserade kommunikationsverktyg i kombination med utbildning 

bidrar till färre vårdskador vilket därmed styrker det framkomna resultatet som påvisar hur 

sjuksköterskor upplevde en ökad patientsäkerhet och ökat säkerhetsklimat till följd av 

SBAR. Rabøl m.fl (2011) menar att bristande kommunikation är den största bidragande 

faktorn till att patientsäkerheten påverkas, därmed leder förbättrad kommunikation till 

ökad patientsäkerheten. Även Weller, Bloyd och Cumin (2014) menar att förbättrad 

kommunikation, inom det interprofessionella teamet, förebygger misstag och ökar 

patientsäkerheten. Amato-Vealey, Barbra & Vealey (2008) visar också att kommunikation 

som är komplett och begriplig för mottagaren reducerar misstag och resultera i förbättrad 

patientsäkerhet. Dessa studier belyser vikten av effektiv kommunikation som en 

bidragande faktor till säker vård vilket även framkommer utifrån sjuksköterskans 

perspektiv i denna litteraturstudie. 

 

Resultatet påvisade hur sjuksköterskan upplevde att SBAR hade en positiv inverkan på 

säkerhetsklimatet och patientsäkerheten. Ordet upplevelse definieras som något man tar in 

och som har en inverkan på ens sätt att tänka, vara och känna. Det syftar ofta på att vara 

med om något och inte bara uppfatta eller höra talas om det. Erfarenhet kan antingen syfta 

till något man är med om, en känsloupplevelse, en direkterfarenhet (med vilja, känsla och 

tanke) av viss verklighet eller kompetens och kunskap förvärvat genom personlig 

erfarenhet (Egidius, 2019a; Egidius, 2019b). Båda dessa ord baseras därmed på en 
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subjektiv upplevelse. Sjuksköterskans upplevelse av säker vård är därmed subjektiv och 

därför svår att mäta, analysera och jämföra. Upplevelsen av säker vård baserat på 

personliga erfarenheter och preferenser gör det svårt att dra slutsatser kring vilken reell 

påverkan en intervention har i verkliga livet. Mycket forskning kring säker vård och 

patientsäkerhet tar heller inte hänsyn till ytterligare en viktig variabel; kontext. Vidare 

finns det väldigt lite forskning om hur just kontext påverkar effektiviteten av interventioner 

inom omvårdnadsforskning (Ovretveit m.fl., 2011). Detta fenomen har självfallet en 

påverkan även på resultatet av denna litteraturstudie samt på de övergripande resultaten av 

de inkluderade artiklarna. Exempelvis specificeras inte vilken typ av 

överrapporteringsmodell som använts innan implementeringen av SBAR i majoriteten av 

de inkluderade artiklar vilket följaktligen kan påverka den subjektiva upplevelsen av 

interventionen. Eventuella likheter i resultatet kan även bero på att många av studierna 

utfördes i liknande vårdmiljöer, exempelvis inom akutsjukvården.  

 

Resultatet visade på både positiva och negativa upplevelser relaterat till användandet av 

SBAR vid bedside rapportering. Detta överensstämmer med tidigare forskning där 

personcentrerad överrapportering som utfördes vid bedside upplevdes som både en 

möjlighet och ett hinder i tillhandahållandet av god omvårdnad (Kullberg, Sharp, Dahl, 

Brandberg, & Bergenmar, 2018). Sjuksköterskan skall, i sin kliniska vardag, arbeta 

personcentrerat och utforma omvårdnadsarbetet utifrån individens unika perspektiv och 

egen tolkning av hälsa (SSF, 2016a). Bristande kommunikation kan resultera i sämre 

förutsättningar för personcentrerad och jämlik vård. Effektiv och strukturerad 

kommunikation kan däremot öka trygghet och bidra till att både patienter och anhöriga 

känner sig delaktiga (SSF, 2017b). Ytterst få av våra inkluderade artiklar involverade 

SBAR som ett verktyg i kommunikation mellan vårdpersonal och patienten eller patienten 

som den tredje parten av den kommunikativa processen. Majoriteten av studier fokuserade 

på sjuksköterskans upplevelse av den interprofessionella kommunikationen och 

inkluderade inte ett patientperspektiv. Enligt Chaboyer, McMurray, & Wallis, (2010) kan 

ett starkt personcentrerat förhållningsätt och en intention att arbeta personcentrerat ändå 

resultera i ytterst dåligt patientdeltagande vid överrapportering.  

 

Ytterligare ett huvudfynd från resultatet speglade sjuksköterskans oro kring hur yrkesrollen 

förändras från en tidigare flexibel och autonom roll till en där standardisering och 

dokumentation blir den nya normen (Vardaman m.fl., 2012). Standardisering förbättrar 

kommunikation eftersom reglerna för interaktionen är förbestämda, information utan 

relevans utelämnas ofta och informationsöverföringen sker mer effektivt och med högre 

tillförlitlighet. Dock kan standardiserade kommunikationsmodeller få oönskade resultat 

relaterat till dess rigida struktur (Patterson, 2008). Detta är evident i studien av Khuan & 

Juni (2017) där sjuksköterskor överrapporterade vid bedside och använde sig utav SBAR 

modellen. Resultatet av denna studie speglar sjuksköterskans upplevelse av hur 

standardisering inverkar på den personcentrerade omvårdnaden eftersom sjuksköterskorna 

fann hur den ”ritualistiska” utformningen av SBAR påverkade kommunikationen med 

patienten vilket därmed resulterade i en klyfta mellan patient och vårdgivare. Hur 

sjuksköterskan valde att involvera patienten i överrapporteringen samt hur sjuksköterskan 

själv ser på personcentrerad vård och praktikaliteten i att involvera patienten påverkade 

dock resultatet av implementeringen (Khuan & Juni, 2017). Vårt resultat visar hur 

sjuksköterskans individuella uppfattning om standardisering och personcentrerad vård 

integrerar med varandra i den kliniska vardagen och formar dennes upplevelse. 

Sjuksköterskan måste dock kunna relatera värdegrunden i personcentrerad vård till sin 
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yrkesverksamma vardag vilket skapar förutsättningar för personcentrerad vård trots 

svårigheten i en vårdmiljö som är allt mer sjukdomscentrerad (SSF, 2019). 

 

Resultatet belyste även en positiv inverkan på sjuksköterskans arbetsmiljö, 

arbetsförhållande och arbetsplats till följd av SBAR. Sjuksköterskan upplevde också en 

ökad tillfredställelse med kvalitén på sin egen kommunikation samt mottagen 

kommunikation. Bristande kommunikation inom vården kan leda till ett flertal negativa 

konsekvenser för både samhället och individ. Mer specifikt kan det leda till ett missnöje 

hos både patienter och vårdgivare som upplever att deras kompetenser och resurser inte 

appliceras på ett optimalt sätt (Vermeir m.fl., 2015). En hälsosam arbetsmiljö kan 

definieras enligt följande standard; inkluderande, med en kommunikativt berikad miljö, en 

kultur som främjar ansvarstagande, kapabla team medlemmar, delat beslutsfattande och där 

man erkänner andras bidrag och medverkan (Ritter, 2011). De övergripande resultaten i 

denna litteraturöversikt fångar sjuksköterskan upplevelse kring hur många av dessa 

variabler förbättrats till följd av SBAR. 

 

Flertalet inkluderade studier benämnde enbart de positiva effekterna utav SBAR och 

väldigt få specificerade anledningar till att den yrkesverksamma sjuksköterskan inte 

använde sig utav SBAR. Enbart en studie delgav anledningar till att SBAR inte användes. 

Vi anser att denna aspekt är av ytterst klinisk relevans då förbättringsarbete involverar 

engagemang, reflektion och utvärdering på individnivå (SSF, 2017c). Nyckeln till lyckad, 

långsiktig implementering av ett förbättringsprojekt involverar medarbetarens delaktighet 

och engagemang (Leksell & Lepp, 2013). Kommunikation möjliggör ömsesidig förståelse 

men kan också skapa både konflikter och friktion. Om individen ser på kommunikation 

som en färdighet som ägs, individualiseras och därmed har ett värde och ett ägarskap så 

förlorar ordet dess ursprungliga mening ”att göra något gemensamt” (Fredriksson, 2017). 

Därmed är begreppet kommunikation komplext och svårförståeligt. Inom den 

vårdvetenskapliga forskningen blir detta ytterst påtagligt då vissa variabler inom 

kommunikation är ”omätbara” till följd av dess subjektivitet och varierande natur (Salmon 

& Young, 2011). Kommunikativa mönster är skiftande och influerade av många olika 

faktorer så som kön, etnicitet, utbildning, erfarenhet, stress, sociala strukturer, förnekande 

och kulturella normer. Utöver dessa individuella faktorer utgör vårdmiljön en hektiskt, ofta 

högljudd omgivning där distraktionerna är många. Kombineras dessa personliga och 

situationsbundna variabler blir resultatet onekligen ett multifaciterad kommunikations 

system med otrolig variation (Hubble, Trowbridge, Hubbard, Ahsens, & Ward-Smith, 

2008). Ser vi till dessa individuella och kulturella variabler i relation till det övergripande 

resultatet kan många subjektiva upplevelser förklara sjuksköterskans varierande positiva 

och negativa upplevelser av SBAR. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskornas upplevelse av teamarbetet och samarbete förbättrats 

till följd av SBAR. Detta styrks av Barenfanger m.fl. (2004) samt Riesenberg m.fl. (2009) 

som visar att användandet av ett standardiserade kommunikationsverktyg stärker 

teamarbete och förbättrar den interprofessionella kommunikationen. Även Gharaveis, 

Hamilton, Pati och Shepley (2017) visar sambandet mellan bra teamarbete och god 

kommunikation. Sjuksköterskans upplevelse av hur SBAR främjar interprofessionell 

kommunikation, interaktion och socialt stöd framkom även i resultatet av denna 

litteraturöversikt. SSF (2017a) lyfter vikten av sjuksköterskans samverkan och 

kommunikation i syfte att uppnå ett gemensamt lärande och beslutsfattande inom teamet. 

Sjuksköterskan har även ett ansvar att säkerställa informationsöverföringen mellan teamets 
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medlemmar (SSF, 2017a). I en av de inkluderade studierna framkom att en sjuksköterska 

uppgav hur, anledningen till att hon inte använde SBAR, var att läkaren inte tillät detta. 

Samma studie delgav också hur ett fåtal sjuksköterskor valde att inte rapportera enligt 

SBAR då de kände läkaren så pass väl och därmed visste vilken överrapporteringsmetod 

denne föredrog (Compton m.fl., 2012). Den hierarkiska strukturen inom sjukvården kan 

leda till kommunikativa brister inom det interprofessionella teamet. Övriga kommunikativa 

hinder kan bero på olika infallsvinklar där teammedlemmar har annorlunda fokus på vilka 

aspekter som är viktigas att förmedla (Leonard m fl., 2004). Hierarki och distans skapad 

utifrån makt hindrar människor från att tala ut och auktoritära ledar-figurer kan därmed 

utgöra en risk för effektiv och god kommunikation. Avsaknaden av standardiserad 

kommunikation ökar vikten av att samtliga teammedlemmar investerar i skapandet av en 

mental modell. Nyckeln till lyckad implementering av ett gemensamt standardiserat 

kommunikationsverktyg ligger i att förvandla vårdkulturen från en där läkaren agerar som 

expertis till ett gemensamt samarbete inom teamet (Leonard m.fl., 2004). Vårt resultat 

visade hur SBAR påverkade sjuksköterskans upplevelse av sin egen kommunikativa 

förmåga samt kvalitén på mottagen kommunikation vilket resulterade i högre självsäkerhet 

och ökad tilltro till teamets kommunikativa färdigheter. Denna upplevelse kan assistera 

nedbrytande av en hierarkisk miljö och ha en positiv inverkan på interprofessionell 

kommunikation. 

 

Resultatet belyste ett flertal paralleller mellan strukturerad kommunikationsöverföring via 

SBAR och de fem interaktionsmönster som beskrivs i Duldts humanistiska 

omvårdnadsteori. Resultatet från denna litteraturöversikt i relation till teamarbete kan 

reflekteras i Duldts teori (2004) som menar att kommunikation kan stärka relationen 

mellan sjuksköterskan och hennes kollegor. Teorin går alltså att applicera i relation till den 

interprofessionella kommunikationen (Duldt-Battey, 2004).  

 

Det första av de fem interaktionsmönstren som Duldt beskriver är Communing vilket avser 

det förtroliga samtalet. När kommunikation sker mellan professioner ska detta ske i 

förtroende och därmed skapa goda relationer. Ett samtal som sker i förtroende visar på 

respekt gentemot patienten samt gentemot mottagaren av informationen (Duldt-Battey, 

2004). Det överväldigande resultatet i litteraturöversikten påvisade en positiv inverkan på 

teamarbete och interaktion till följd av SBAR vilket även kan ses i ett flertal andra studier 

(Andreoli m.fl., 2010; Boaro, Fancott, Baker, Velji, & Andreoli, 2010; Randmaa, 

Mårtensson, Leo Swenne, & Engström, 2014). 

 

Assertivness, det andra interaktionsmönstret innefattar hur sjuksköterskan uttrycker sig i 

sin överrapportering. Enligt Duldt (2004) innebär detta att sjuksköterskan får möjlighet att 

uttrycka egna behov, tankar samt känslor, och att detta ska ske i respekt. Assertivness kan 

därför kopplas till den sista komponenten i SBAR, rekommendation, där sjuksköterskan får 

möjlighet att uttrycka patientens behov samt att lämna förslag till kommande vård. De 

Meester m.fl. (2013) visade hur implementeringen av SBAR hade en positiv inverkan på 

sjuksköterskans självsäkerhet i kontakt med läkaren. SBAR:s rigida struktur resulterade i 

att sjuksköterskor fann det lättare att uppge en rekommendation och ökade därmed 

upplevelsen av teamsamverkan. SBAR uppmuntrar till kommunikation som överbryggar 

hierarkier (Wallin och Thor, 2008), detta genom att sändaren uppmuntras till att ge en 

personlig rekommendation till mottagaren (Müller m.fl., 2018). 
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Confrontation innebär att ge feedback (Duldt-Battey, 2004), detta kan liknas vid den sista 

komponenten av SBAR då givaren säkerställer om informationen uppfattats av mottagaren, 

om det finns ytterligare frågor eller om någonting behöver förtydligas. Conflict är den 

lösning på problemet som uppstår i kommunikationen och som bearbetas fram på ett 

respektfullt sätt (Duldt-Battey, 2004). I praktiken sker detta när de kommunikativa parterna 

kommer överens om en lösning kring patientens kommande vård. I resultatet framkom att 

sjuksköterskor upplevde en lägre frekvens av misstag vid överrapporteringen, delvis till 

följd av en ökad noggrannhet. SBAR upplevdes ge en struktur som positivt inverkade på 

kommunikationen. I en studie upplevdes SBAR strukturen specifikt underlätta möjligheten 

att ställa frågor och be om hjälp (Raymond & Harrison, 2014). Interaktionen mellan 

parterna avslutas med separation, där de skiljs åt efter att ha kommit fram till en 

överenskommelse (Duldt-Battey, 2004).  

 

I resultatet framkom dessutom att SBAR var användbart för sjuksköterskestudenter samt 

för nyexaminerade sjuksköterskor (Clark m.fl., 2009; Vardaman m.fl., 2012), detta kan 

även knytas an till Duldts omvårdnadsteori (2004) där begreppet coaching syftar till 

sjuksköterskans ansvar kring undervisning. Sjuksköterskans ansvar för undervisning kan i 

detta fall relateras till utbildningen och implementeringen av SBAR för nytillkomna 

kollegor samt studenter. Ett flertal studier visar på den positiva effekten av SBAR i relation 

till kommunikativa färdigheter hos sjusköterskestudenter (Foronda, Gattamorta, Snowden, 

& Bauman, 2014; Wang, Liang, Blazeck, & Greene, 2015) vilket styrker vikten av 

sjuksköterskans pedagogiska ansvar. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(SSF, 2017a) och ICN:s etiska kod försjuksköterskor (SSF, 2012) beskriver att den 

legitimerade sjuksköterska ska leda utbildningsaktiviteter riktade mot patienter, närstående 

samt studenter och medarbetare, såväl inom professionen som i det interprofessionella 

teamet (SSF, 2017a).  

 

Duldt (2000) menar att kommunikation är den röda tråden som genomsyrar hela 

omvårdnadsprocessen från bedömning till utvärdering och teorin kan med fördel användas 

för att identifiera kommunikativa mönster inom sjuksköterskeyrket. Humanistisk 

kommunikation leder till att sjuksköterskan känner sig sedd och accepterad både som 

individ och i sin yrkesroll. Huvudfynden i vår litteraturöversikt identifierade 

överväldigande positiva upplevelser av kommunikationsmodellen SBAR vilket resulterade 

i gynnsamma utfall för sjuksköterskan som individ och inom sin yrkesroll. 

Dehumaniserande kommunikation sker när krav eller begäran sker, kommunikation sker på 

ett fysiskt avstånd och tillräcklig tid inte ges för att smälta information eller ställa frågor 

(Hubble m.fl., 2008). Många inkluderade studier påvisade hur SBAR assisterade i att 

minska hinder som dessa och därmed frångå dehumaniserande kommunikation. 

Exempelvis upplevde sjuksköterskor bättre samarbete, mer möjlighet att ställa frågor och 

förbättrade interprofessionella relationer.  

 

Dult-Battey (2004) menar att läran om den mellanmänskliga kommunikationen ger 

individen förutsättningar att förstå sina egen kommunikativa färdighet vilket resulterar i 

personlig och professionell utveckling. SSF (2017c) definierar hur utgångspunkten för allt 

förbättringsarbete grundas i behovet av ny kunskap vilket syftar till att sluta gapet mellan 

det vi vet och det vi gör. Detta förhållningsätt vilar på kunskap och respekt om det 

professionella vetandet och förmågan att koppla denna till förbättringskunskap. Resultatet 

av denna litteraturöversikt belyser sjuksköterskans upplevelse utav kommunikations-

modellen SBAR och dess upplevda effekt på säker kommunikation, samverkan i team och 
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förbättringsarbete. Få studier belyser SBAR ur ett personcentrerat förhållningsätt. Eftersom 

SSF (2017c) lyfter vikten av personlig reflektion som en nyckel för lyckat 

förbättringsarbete, anser vi att denna litteraturöversikt har klinisk applicerbarhet då den 

belyser sjuksköterskans individuella och kollektiva upplevelser. Kunskap om den 

mellanmänskliga kommunikationen samt sina egna kommunikativa förmågor ger 

sjuksköterskan kontroll i kommunikativa situationer (Duldt-Battey, 2004). Därav är 

litteraturöversikter som denna viktiga för fortsatt kvalitetsutveckling inom omvårdnad och 

kan främja ökad insikt och kunskap samt inbjuda till reflektion. Vidare forskning inom 

detta ämne bör syfta till att belysa sjuksköterskans upplevelse kring hinder för effektiv 

kommunikationsöverföring då detta var något som saknades i resultatet. Även betydelsen 

av kontext (Ovretveit m.fl., 2011) samt individuella faktorer som påverkar kommunikativa 

mönster och normer (Hubble m.fl., 2008) i relation till kommunikativ forskning ligger till 

grund för en önskan om vidare forskning i ett svenskt eller skandinaviskt kontext.  

 

Hälso-sjukvården har ett ansvar att arbeta för hållbar utveckling, ett arbete som kommer bli 

alltmer viktigt då klimatförändringar och dess inverkan på människors hälsa kommer att 

utgöra ökad belastning på vårdsystemet inom en snar framtid. Hållbar utveckling kan 

däremot bidra till en framtid som upprätthåller ett klimat som inte skadar framtida 

generationer och skapar möjligheter för god hälsa hos befolkningen (Anåker & Elf, 2014). 

Bristfällig och ineffektiv kommunikation har visats sig ha ekonomiska konsekvenser för 

både samhället och vårdinrättningen. Detta till följd av ökat antal inskrivningar & 

återinskrivningar, flertalet onödiga undersökningar och provtagningar samt förskrivelser av 

olämpliga remisser och farmakologiska recept (Vermeir m.fl., 2015). I en intervjustudie 

där sjuksköterskor tillfrågades om deras uppfattning kring hållbarhets utveckling påtalades 

ekonomi som ett hinder. De upplevde att ekonomi gick före hållbarhet och att det inte 

kändes som en prioritet att arbeta ”grönt” (Anåker, Nilsson, Holmner, & Elf, 2015). Även 

WHO identifierar bristande kommunikation och koordination mellan olika vårdaktörer 

som en bidragande faktor till ohållbar utveckling. Om hälso-sjukvården däremot minimerar 

dessa ineffektiva faktorer, som bidrar till slöseri av finansiella och naturella resurser, kan 

det leda till mindre klimatinverkan per-capita (WHO, 2016). 

 

Slutligen anser vi studiens syfte besvarat då resultatet belyser sjuksköterskans upplevelse 

och erfarenhet av kommunikationsmodellen SBAR. 

 

Metoddiskussion  

Vald metod för detta examensarbete var en icke-systematisk litteraturöversikt vilket syftar 

till att ge en fördjupad förståelse över forskningsläget (Henricson, 2017). I detta fall en 

djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av SBAR. 

Litteraturöversikten ger en mer generell bild av forskningsläget än vid exempelvis en 

kvalitativ intervjustudie som skulle genererat i en specifik förståelse utifrån en grupp. Att 

utföra en litteraturöversikt var således en relevant metod utifrån syftet. En eventuell risk 

vid denna typ av metod är att författarna endast inkluderar de artiklar som passar deras 

övertygelse eller förförståelse. Detta riskerar att det faktiska forskningsläget blir 

missvisande (Rosen, 2017). Därmed har denna litteraturöversikt utförts med hög 

objektivitet vilket påverkar dess reliabilitet och reproducerbarhet. 
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Urvalen till denna litteraturöversikt var väldigt väl definierade vilket stärker den 

vetenskapliga tyngden på resultatet. Dock gallrades många artiklar bort baserat på det 

faktum att en tydlig population ej kunde identifieras vid genomläsning. Dessa studier var 

av generellt god kvalité men definierade exempelvis inte sjuksköterskan i 

resultatredovisningen eller metodredovisning utan delgav resultat utifrån ”staff” och olika 

titelbenämningar på ”nurses” som också innefattade undersköterskor inom samma begrepp. 

Eventuell inklusion av dessa studier hade möjligen genererat ett rikare resultat men 

exklusion av dessa styrker också litteraturöversiktens externa validitet då resultatet endast 

inkluderar sjuksköterskans perspektiv.  

 

Datainsamling skedde via en strukturerad databassökning. Denna metod är lämplig då den 

genererar litteratur representativa för valt syfte (Wallengren & Henricson, 2012). Med 

hjälp av utarbetade sökord och fritext sökningar i kombination med Booelska operatorer 

AND och OR, utformades ett flertal sökningar i databaserna CINAHL samt Pubmed. 

Dessa databaser valdes för deras stora urval av relevanta artiklar inom det 

omvårdnadsvetenskapliga området (Polit & Beck, 2012). Ytterligare en sökning kunde ha 

utförts i PsychINFO, en databas innehållande artiklar inom psykologi och 

beteendevetenskap vilket möjligtvis kunde ha resulterat i ett större antal sökträffar. 

Däremot menar Kristensson (2014) att valet av databas utgörs utifrån studiens syfte vilket 

vi ansåg inte bära relevans till det psykologiska fältet av omvårdnad. Vidare datainsamling 

skedde via manuell sökning med en teknik kallad ”snowballing” (Kristensson, 2014). 

Denna manuella sökning resulterade i en inkluderad artikel. Manuella sökningar kan dock 

påverka urvalet av litteratur. Syftet med en icke-systematisk litteraturöversikt är att 

sammanställa andras forskningsresultat inom valt område för att kunna besvara en 

preciserad fråga. Därmed kan manuella sökningar vara nödvändiga för att uttömma 

kunskapsområdet. Däremot påverkas den vetenskapliga tyngden av hur systematiskt 

genomförd översikten är (Kristensson, 2014).  

 

Både datainsamling och kvalitetsgranskning har utförts av oss båda och dokumentation 

rörande samtliga steg i processen har varit extensiv och noggrann. Detta för att stärka 

trovärdigheten, reliabiliteten och validiteten i enighet med Wallengren och Henricson 

(2012). Vikten av att dokumentera sina framsteg, sökningar och gallringar i en dagbok 

eller i ett separat kalkylblad är något som starkt rekommenderas då detta underlättar 

forskningsprocessen och höjer litteraturöversiktens reproducerbarhet (Polit & Beck 2012).  

 

Under databassökningen uppkom ett flertal dubbletter vid olika sökningar. För att öka 

studiens reproducerbarhet har dessa redovisats inom parenteser i tabell 1. Däremot finns 

ingen metodlitteratur som stödjer denna typ av redovisning trots extensivt sökande. Trots 

detta ansåg vi att detta var nödvändigt att redovisa då det påverkar sökningens 

reproducerbarhet och pålitlighet.  

 

En icke systematisk litteraturöversikt bör utgöra en mer eller mindre systematisk översikt 

över valt kunskapsområde. Den behöver däremot inte uppfylla alla krav som ställs på en 

systematisk översikt som strävar att eftersöka, granska och sammanställa all relevant 

litteratur. Däremot är det svårt att definiera hur många artiklar som bör ingå i en icke-

systematisk litteraturöversikt för att den ska uppnå hög kvalitet (Kristensson, 2014). 

Riktlinjer från Sophiahemmets högskola menar dock att 15–20 vetenskapliga artiklar bör 

ingå i litteraturöversikten för att uppnå ett analyserbart material (Canvas-Självständigt 

arbete-Moduler-Metod). I föreliggande arbete har 19 utvalda artiklar, relevanta utifrån 
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syftesformulering, inkluderats. Artiklarnas kvalité granskade men hjälp av Sophiahemmet 

Högskola bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Berg m.fl., 1999; Willman m.fl., 2016). 

Kvalitetsgranskningen skedde både individuellt och sedan i samråd vilket stärker 

reliabiliteten (Henricson, 2017). Endast artiklar av hög eller medel kvalitet inkluderades i 

arbetet vilket påverkar tillförlitligheten genom att höja den vetenskapliga tyngden i 

resultatet (Henricson, 2017). Detta resulterade i bortfall av en artikel till följd av bristande 

analysbeskrivning.  

 

Oberoende av hur väl arbetet är utfört är det ofrånkomligt att de inkluderad artiklarnas 

utformning och kvalitet inte påverkar föreliggande studiens pålitlighet (Henricson, 2017). 

Ett exempel på detta kan vara hur olika studierna har valt att analysera sina enkäter och 

undersökningar med hjälp av olika mätinstrument vilket kan bidra till variationer i 

tolkning. Även utformning och design av enkätformulär kan påverka en studies resultat. 

Eventuellt bortfall av deltagare kan också påverka resultatet och minska studiens 

pålitlighet (Henricson, 2017). Bortfall av både större och mindre andel förekom i en del av 

våra inkluderade artiklar, däremot gjordes en gemensam bedömning att studierna ändå var 

tillräckligt tillförlitliga utifrån originalpopulation och frågeställning. 

 

Dataanalysen genomfördes enligt integrerad analys i enlighet med Kristensson (2014). För 

att säkerställa objektivitet analyserade och granskades samtliga artiklar av oss båda enligt 

de tre steg beskrivna i metod delen utav detta arbete. Objektivitet inför den analytiska 

processen säkerställs genom att två separata författare finner samma resultat eller gör 

liknande observationer, därmed undvikes bias. Viss typ av data kräver dock subjektiv 

bedömning och annan typ av data kräver en mer objektiv bedömning. Sannolikheten är 

därmed liten att samtliga författare till en litteraturöversikt kommer att notera samma 

mönster (Polit & Beck, 2012). För att undvika bias och i syfte att säkerställa objektivitet 

skedde därmed den analytiska processen i kontinuerligt samråd. 

 

Den förförståelsen som föregick författandet av denna litteraturöversikt var en tidigare 

praktisk erfarenhet av SBAR samt upplevelsen kring avsaknaden av strukturerad 

kommunikation i praktiken. Därigenom fanns det en risk att vår subjektiva upplevelse 

skapade en hypotes om resultatet. Genom att tidigt identifiera detta har processen dock 

utgått från ett objektivt förhållningsätt vilket ökar litteraturöversiktens pålitlighet. Trots 

detta menar Polit och Beck (2012) att det inte går att utesluta hur förförståelsen påverkar 

forskningsprocessens alla delar från dataanalys till resultat. Däremot skall objektivitet 

utgöra kärnan i arbetet. Studier där resultatet inte stämmer med en eventuell författad 

hypotes skall inkluderas och studier vars resultat strider mot andra skall också inkluderas 

(Polit & Beck, 2012). Med stor respekt för forskningsprocessen har därmed denna 

litteraturöversikt utförts systematiskt och med stor tillförsikt. 

 

Litteraturöversiktens trovärdighet och pålitlighet höjs ytterligare till följd av kontinuerlig 

handledning och genom konstruktiv kritik (Henricson, 2017). Under arbetets gång har vi 

deltagit i fem handledningstillfällena på Sophiahemmets Högskola där kurskamrater samt 

handledare bidragit med fortlöpande återkoppling. Därigenom har denna litteraturöversikt 

kontinuerligt reviderats utifrån återkoppling från både handledare, kurskamrater och 

mittbedömningsutlåtande från examinator.  
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Inkluderade studier utfördes i olika länder som tillämpar olika sjukvårdssystem. Kontexten 

i relation till vårdmiljö, storlek på sjukhus och personalgrupp samt olikheter i yrkes-

utövandet är också olika från studie till studie. Detta var dock något vi eftersträvade 

eftersom syftet var att få en bred inblick i sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet. 

Däremot gör dessa olika kontext att resultatet inte med enkelhet kan överföras till andra 

grupper, situationer eller kontexter. Även det faktum att alla studier representerade olika 

interventioner utifrån SBAR som exempelvis elektroniska SBAR formulär, SBAR 

dokument vid överlämning och SBAR vid bedside gör att överförbarheten påverkas. En 

faktor som däremot stärker litteraturöversiktens överförbarhet är den universella och 

standardiserade utformning som SBAR utgör.  

 

Samtliga inkluderade artiklar har antingen granskats av en etisk kommitté, påvisat att de 

har genomfört noggranna etiska övervägande eller genomgått manuell granskning i 

samband med kvalitetsgranskningsprocessen. Detta i syfte att öka litteraturöversiktens 

vetenskapliga värde (Kjellström, 2017). Den manuella granskningen skedde med hänsyn 

till två viktiga begrepp inom forskningsetik; konfidentialitet och anonymitet. Då flertalet 

inkluderade studier var av en kvantitativ design, utförda på en vuxen population ansåg vi 

att dessa två begrepp var mest väsentliga att ta hänsyn till. Polit & Beck (2012) menar att 

mycket information om etiska övervägande kan uttydas från studiens beskrivning av metod 

och dess population. Två av de inkluderade artiklarna granskades manuellt för etiska 

övervägande och ansågs av oss båda uppfylla de utsatta kriterierna. Det faktum att dessa 

artiklar genomgått en manuell etisk granskning framgår i matrisen (bilaga B) vilket innebär 

att granskare utav detta arbete även själv kan bedöma dess etiska övervägande. 

 

SLUTSATS   

 

Strukturerad, effektiv och standardiserad kommunikation resulterar inte enbart i förbättrad 

patientsäkerhet utan påverkar samhället och individen positivt genom att bidra till hållbar 

utveckling och förbättrat arbetsklimat. Denna litteraturöversikt påvisar hur 

kommunikationsmodellen SBAR påverkar sjuksköterskans upplevelse inom ett flertal 

områden såsom säker vård, personcentrerad vård, samverkan i team och förbättringsarbete. 

Det överväldigande resultatet påvisade att upplevelsen av SBAR var positiva samt att dess 

struktur bidrog till gynnsamma konsekvenser för individen, teamet och omvårdnaden. 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att genom personlig reflektion och 

ansvarstagande bidra till förbättringsarbete. Genom att reflektera kring sina 

kommunikativa färdigheter, organisationens struktur gällande informationsöverföring samt 

sin egen upplevelse kan hen därigenom bidra till förbättrad patientsäkerhet, 

teamsamverkan och förbättringsarbete. 

 

 

Fortsatta studier   

Samtliga inkluderade studier utgår ifrån ett annat land, resultatet inkluderar exempelvis 

enbart två studier utförda i europeiska länder. Utifrån detta skulle en studie utförd i en 

svensk eller skandinavisk kontext vara fördelaktigt för att kunna applicera resultatet i den 

kliniska verksamheten. Enbart en inkluderad studie innefattade sjuksköterskans 

anledningar till att inte använda sig utav SBAR. Till följd av detta anser vi att vidare 

forskning bör undersöka upplevda hinder för effektiv kommunikationsöverföring i djupare 
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detalj. Även det faktum att majoriteten av inkluderade studier var av kvantitativ design 

bidrar till en tydlig avsaknad av kvalitativa studier som detaljerar sjuksköterskans 

upplevelse ur ett mer individuellt perspektiv.  

 

En inkluderad studie (Chapman m.fl., 2016) analyserade resultatet utifrån sjuksköterskans 

ålder och erfarenhet vilket resulterade i olikheter kring upplevelsen av SBAR baserat på 

dessa variabler. Detta resultat kan med fördel användas som bas för vidare forskning kring 

hur ålder och erfarenhet påverkar förbättrings- och utvecklingsarbete i stort.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Vår förhoppning är att denna litteraturöversikt bidrar till att väcka intresse och inbjuda till 

reflektion hos den yrkesverksamma sjuksköterskan samt hos blivande sjuksköterskor. 

Genom att reflektera kring hur de egna kommunikativa mönstren överensstämmer eller 

avviker från andras kan personlig och kulturell förändring ske. SSF (2017c) definierar att 

utgångspunkten för allt förbättringsarbete grundar sig i behovet av ny kunskap med målet 

att sluta gapet mellan det vi vet och det vi gör. Vetskapen om hur strukturerad 

kommunikation påverkar patientsäkerhet, teamarbete och arbetsmiljö påvisas i denna 

litteraturöversikt samt andra vetenskapliga studier vilket innebär att förbättring kan uppnås 

genom att förändra det som sker ute i den kliniska verkligheten.  
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                                                                                                                                                                                                                     Bilaga A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 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 välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



Matris över inkluderade artiklar Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), 

Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

                                                                                                                                                                                                                          Bilaga B 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall)          

Resultat Typ 

Kvalitet 

Achrekar, M.S., 

Murthy, V., 

Kanan, S., 

Shetty, R., Nair, 

M., & Khattry, 

N. 

2016 

Indien 

Introduction of 

Situation, 

Background, 

Assessment, 

Recommendation 

into Nursing 

Practice: A 

Prospective Study. 

Syftet var att introducera 

och utvärdera följsamheten 

av dokumentationen i ett 

SBAR formulär. 

 

 

Design: Retroperspektiv studie (R) 

Urval: 20 sjuksköterskor utvaldes slumpmässigt 

(ur en större studie). 
Datainsamling: Retrospektiv data från en större 

studie utgjorde basen för datainsamlingen. 113 

sjuksköterskor deltog i den större studien, 20 av 

dessa utvaldes slumpmässigt för analys. Två 

enkätstudier utfördes post intervention. 

Analys: Data analyserades med deskriptiv och 

infererande statistik. 

 

20 (3) Resultatet påvisade att de flesta 

sjuksköterskorna fann SBAR 

formuläret mycket användbart och 

väldigt få indikerade att det var 

tidskonsumerande. Innehållet i 

formuläret var också lättförståeligt 

och en majoritet upplevde att 

användandet av SBAR kommer ha en 

positiv inverkan på 

patientsäkerheten. Följsamheten i 

användandet av SBAR enligt de olika 

kategorierna förbättrades även efter 

interventionen. 

R 

II 

Campbell, D., & 

Dontje, K. 

2019 

USA 

Implementing 

Bedside Handoff 

in the Emergency 

Department: A 

Practice 

Improvement 

Project. 

Studiens syfte var att 

standardisera 

sjuksköterskornas 

överrapporteringen vid 

skiftbyte genom att utveckla 

ett förbättringsprojekt där 

överrapportering sker vid 

patientsängen samt utgår 

från SBAR strukturen. 

Design:  P. SCRED 

Urval: Studien utfördes på en akutvårdsavdelning. 

Samtliga 230 anställda sjuksköterskor deltog. 

Datainsamling: Via observationsstudier av 

överrapportering samt individuella enkätformulär 

pre-och postintervention. 

Analys:  Enkätundersökning analyserade med 

frekvens och procentuella data. Kvalitativa 

metoder analyserades med tematisk ansats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 (85) 

 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna 

ansåg att användandet av SBAR vid 

överrapportering var enkelt och 

förhindrade bortfall av viktig 

information. Dock var 

sjuksköterskans upplevelse av 

överrapportering oförändrad till stor 

del trots interventionen av 

förbättringsprojektet. 

P 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

III 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Chapman, Y.L., 

Schweickert, P., 

Swango-Wilson, 

A., Aboul-Enein, 

F.H., & Heyman, 

A. 

2016 

USA 

 

Nurse Satisfaction 

with Information 

Technology 

Enhanced Bedside 

Handoff 

Syftet var att mäta 

sjuksköterskors 

tillfredställelse med den 

vårdande kommunikationen, 

bekvämligheten med 

användandet av ett 

informationsteknologiskt 

verktyg, tillfredställelsen 

med mottagen 

kommunikation och 

tillfredställelsen med 

verktyget i helhet. 

Design: Icke-experimentell prospektiv 

tvärsnittsstudie. (P) 

Urval: 81 sjuksköterskor från två kirurgiska 

vårdavdelningar. 

Datainsamling: 

Ett enkätformulär bestående av demografiska 

frågeställningar och frågeställningar om 

upplevelsen användes vid datainsamling. 

Analys: Deskriptiv analys användes för att 

identifiera teman och likheter mellan variabler. 

Icke parametrisk ”one-sample” chi-square test 

användes också för dataanalys. 

 

 

81 (35) Resultatet påvisade att majoriteten av 

sjuksköterskorna var nöjda med 

användningen av det elektroniska 

SBAR verktyget vid 

överrapportering. Resultatet visade 

också på ett starkt samband mellan 

antal år i yrket samt år inom 

organisationen och tillfredställelsen 

med den vårdande kommunikationen 

via det elektroniska 

överapporteringsverktyget. 

 

P 

I 

 

Clark, E., Squire, 

S., Heyme, A., 

Mickle, M.E., & 

Petrie, E. 

2009 

Australien 

 

The PACT 

Project: improving 

communication at 

handover. 

 

Syftet var att beskriva och 

utvärdera projektet PACT 

(Patient assessment, 

Assertive communication, 

Continuum of care, 

Teamwork with trust), som 

syftar till att förbättra 

kommunikationen mellan 

sjukhuspersonal vid 

överrapportering. Projektets 

utformning baserades på 

SBAR modellen. 

Design: P. SCRED med viss kvalitativ 

datainsamling. 

Urval: Studien utfördes på ett mellan-stort sjukhus 

och involverade sjuksköterskor. 

Datainsamling: Deltagarna tilldelades 

frågeformulär pre- och postintervention. Även 

kvalitativa data insamlades. 

Analys: Analys/resultat redovisat i procentfrom. 

Kvalitativa data analyserades med en deskriptiv 

ansats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseline: 

Sjuksköter

skor: 91 

(51) 

VMO: 22 

(6) 

Post-

implement

ation: 

Sjuksköter

skor 

91(66) 

VMO: - 

 

Resultatet visade att 85 procent av 

sjuksköterskorna ansåg att 

kommunikationen behövde förbättras 

innan projektet. Efter interventionen 

ansåg 68 procent att 

informationsöverlämningen hade 

förbättrats samt 80 procent 

rapporterade en högre egenupplevd 

självkänsla vid kommunikation med 

läkare. 

 

P 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

IV 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Compton, J., 

Copeland, K., 

Flanders, S., 

Cassity, C., 

Spetman, M., 

Xiao, Y., & 

Kennerly, D. 

2012 

USA 

Implementing 

SBAR across a 

large multihospital 

health system. 

Syftet var att göra en 

deskriptiv utvärdering kring 

tillämpningen av SBAR 

som en strategi att förhöja 

kvaliteten på 

kommunikationen mellan 

läkare och sjuksköterskor 

två år efter implementering. 

Design: Mixad -metod. P (SCRED) och Kvalitativ 

Studie (K) 

Urval: Sjuksköterskor och läkare utspridda på 

olika avdelningar på 13 sjukhus där SBAR 

modulen implementerats. 

Datainsamling: Ett granskningsverktyg för 

intervjuer användes för att insamla data post 

intervention. Även data från läkare insamlades via 

en enkät. 

Analys:  Granskningsverktyget ”Audit- tool” 

användes vid de personliga intervjuerna. 

 

 

 

311 Resultatet påvisade god kunskap om 

SBAR från både sjuksköterskor och 

läkare. Resultatet från intervjustudien 

påvisade också ett flertal variabler 

som hindrar användandet av SBAR i 

sjuksköterskans kliniska vardag. 

 

*Etiska övervägande har granskats 

manuellt* 

P & K 

II 

De Meester, K., 

Verspuy, M., 

Monsieurs, K.G., 

& Van Bogaert, 

P. 

2013 

Belgien 

SBAR improves 

nurse-physician 

communication 

and reduces 

unexpected death: 

a pre and post 

intervention study. 

Studiens syfte var att 

fastställa effekten av SBAR 

vid överrapportering av 

försämrade patienter samt 

upplevelsen av effektiv 

kommunikation och 

samarbete mellan 

sjuksköterskor och läkare. 

Studiens syfte var också att 

utvärdera effekten av SBAR 

på förekomsten av allvarliga 

incidenter på 

vårdavdelningar. 

 

Design: P. SCRED 

Urval: Studien utfördes på 16 olika avdelningar. 

Datainsamling: Samtliga deltagare besvarade 

CCCT Tool (Communication, Collaboration and 

Critical Thinking Quality Patient Outcomes 

Survey Tool) både pre-och postintervention. 

Ytterligare en enkätundersökning besvarades för 

att mäta kommunikation/samarbete mellan 

sjuksköterskor och läkare. Patientjournaler 

granskades för att kontrollera frekvensen av SBAR 

användning. 

Analys: Vid den deskriptiva analysen användes 

”T-test”, ”Pearsons´chi square”, Fishers´exact 

test” samt Chornbachs alfa”. 

 

 

 

 

245 
(65) 

 

Resultatet visade att 

implementeringen av SBAR ökade 

sjuksköterskans upplevelse av 

effektiv kommunikation och 

samarbete, en ökning av oplanerade 

in intensivvårds inskrivningar samt 

en reduktion av antalet oväntade 

dödsfall. 

P 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

V 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fabila, T.S., 

Hee, H.I., 

Sultana, R., 

Assam, P.N., 

Kiew, A., & 

Chan, Y.H. 

2016 

Singapore 

Improving 

postoperative 

handover from 

anaesthetists to 

non-anaesthetists 

in a children's 

intensive care 

unit: the receiver's 

perception. 

Syftet var att utvärdera en 

ny överrapporteringsprocess 

baserat på mottagarens 

uppfattning med fokus på 

fullständigheten och 

omfattningen av den verbala 

kommunikationen samt 

användbarheten av ett 

SBAR formulär. 

 

 

 

Design:  P. SCRED 

Urval: 52 medlemmar ur personalstyrkan på en 

intensivvårdsavdelning för barn (8 läkare och 44 

sjuksköterskor). 

Datainsamling: Datainsamlingen bestod utav 4 

faser: (1) utvärdering av nuvarande 

överrapporteringsprocess genom enkätformulär; 

(2) utformningen av en ny 

överrapporteringsprocess; (3) Genomförande; (4) 

utvärdering av den nya överapporteringsprocessen 

via en enkätundersökning. 

Analys: Insamlad data analyserade med R 

software, 2013. ”Fisher’s exact test” användes 

också för att bedöma samband i enkätsvar. 

 

 

 

52 Resultatet påvisade att ett signifikant 

antal mottagare indikerade att det nya 

SBAR formuläret var det mest 

viktiga överrapporterings verktyget 

och innefattade användbar 

information. Mottagarens uppfattning 

indikerade också på informationens 

tillräcklighet och klarhet. Resultaten 

visade även på mindre utlämnande 

och inkorrekt information och 

mindre motsägelsefull information 

om patienten vid användandet av den 

nya överrapporteringsprocessen. 

 

P 

I 

Grover, A., & 

Duggan, E. 

2013 

Irland 

Chinese whispers 

in the post 

anaesthesia care 

unit (PACU). 

Syftet var att bedöma 

kvaliteten på nuvarande 

överapporteringsprocess 

från anestesiologer till 

sjuksköterskor på 

uppvakningsavdelningen 

samt att utvärdera 

korttidseffekten ett 

strukturerat 

överrapporteringsverktyg 

för informationsöverföring 

och kvalitet. 

 

 

 

Design:  P. SCRED 

Urval:  Sjuksköterskor på uppvakningsavdelning 

på Beaumont Hospital i Dublin. 

Datainsamling: Två enkätformulär pre-och 

postintervention besvarades i samband med 

överrapporteringar. Analys: ”Pearsons chi 2 test” 

användes vid den statistiska analysen. 

 

200 Resultatet visade att sjuksköterskans 

tillfredställelse med 

överrapporteringen ökade med 12 

procent efter implementeringen av 

SBAR. 

P 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

VI 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hou, Y.H., Lu, 

L.J., Lee, P.H., 

& Chang, I.C. 

2019 

Taiwan 

 

 

Positive Impacts 

of Electronic 

hand-off systems 

designs on Nurses' 

communication 

effectiveness. 

Syftet var att validera 

effektiviteten ett 

elektroniskt 

överrapporterings system 

designat utifrån ISBAR och 

jämföra med ett annat 

system utan sådan design. 

Design: CCT 

Urval: Två regionala sjukhus med likande storlek 

och där olika elektroniska 

överrapporteringssystem användes ingick i 

studien. Sjukhuset A använde ISBAR, sjukhus B 

följde inte en sådan struktur. Sjuksköterskor med 

erfarenhet av elektroniska 

överrapporteringssystem fick förfrågan om 

deltagande i studien. 

Datainsamling: Via ett frågeformulär i åtta delar 

med 44 frågor. 

Analys: Likert, SPSS 18.0 (Statistical Package for 

the Social Scinces) samt SmartnPLS 2.0 vid den 

statistiska analysen 

 

 

 

200 

(53) 

 

I studien framkom att sjuksköterskor 

som använder ISBAR upplevde ökad 

effektivitet i kommunikation samt en 

ökning av individuella fördelar vid 

överrapportering. I kontrollgruppen 

framkom att effektiviteten vid 

överrapportering endast beror på den 

individuella sjuksköterskan kognitiva 

och verbala förmåga. 

 

 

CCT 

I 

Martin, H.A., & 

Ciurzynski, S.M. 

2015 

USA 

Situation, 

Background, 

Assessment, and 

Recommendation-

Guided Huddles 

Improve 

Communication 

and Teamwork in 

the Emergency 

Department. 

Syftet var att beskriva 

resultatet av ett 

förbättringsprojekt i syfte att 

öka kvalitén på 

kommunikationen mellan 

undersköterskor och 

sjuksköterskor på en 

pediatrisk 

akutvårdsavdelning. 

Design:   P. SCRED 

Urval: 32 sjuksköterskor och 2 undersköterskor på 

en pediatrisk akutvårdsavdelning. 

Datainsamling: 

Strukturerad observation och två enkätformulär, 

pre och postintervention. 

Analys: Data insamlad från enkäter analyserades 

med SPSS programvara, version 20. 

Observationsdata analyserades med hjälp av 

deskriptiv statistik. 

 

 

 

 

 

33 (1) 

 

Resultatet påvisade upplevelse av 

ökad tillfredställelse, bättre 

teamarbete och ökad kvalitet på 

kommunikation hos både 

sjuksköterskor och undersköterskor. 

Även en hög frekvens av personalen 

använde sig utav SBAR ”huddle” 

strukturen. 

P 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

VII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Nagammal, S., 

Nashwan. J, A., 

Nair, LK. S., & 

Susmitha, A., 

2017 

Qatar 

 

Nurses’ 

perceptions 

regarding using 

the SBAR tool for 

handoff 

communication in 

a tertiary cancer 

center in 

Qatar 

Syftet var att bedöma 

sjuksköterskans uppfattning 

vid användningen av SBAR 

vid överrapportering på ett 

cancersjukhus i Qatar. 

 

Design: P. Icke kontrollerad tvärsnittsstudie 

Urval: Samtliga sjuksköterskor på en 

medicinavdelning samt en palliativ avdelning. 

Datainsamling: Ett utvärderings verktyg i 

enkätform användes för att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse. 

Analys: Deskriptiv ansats användes för att 

analysera data. Sambanden mellan utvalda 

demografiska data och upplevelsen bedömdes med 

hjälp av ”Chi- squared test”. Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS v.21) användes 

också för att analysera resultat. 

 

 

 

 

 

102 

(0) 

Resultatet visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att SBAR 

hade en logisk uppbyggnad som 

resulterade i färre fel vid 

kommunikation. 87,3 procent av 

sjuksköterskorna hade goda 

upplevelse av SBAR och 53,9 

procent av sjuksköterskorna skulle 

rekommendera implementering av 

SBAR även till andra områden. 

SBAR minskade även tidsåtgången 

vid överrapporteringar. 

P 

I 

 

Padgett, T.M. 

2018 

USA 

Improving Nurses' 

Communication 

During Patient 

Transfer: A Pilot 

Study. 

Syftet var att undersöka 

huruvida sjuksköterskors 

uppfattning av 

kommunikationen kan 

påverkas positivt vid 

överrapportering med hjälp 

av utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: CCT 

Urval: 280 sjuksköterskor från olika avdelningar. 

En avdelning utvaldes till fokusgrupp. 

Datainsamling: Via enkätformulär innehållande 

”Likter-style” frågor samt öppna svar pre-och 

postintervention. 

Analys: Deskriptiv ansats användes för att 

analysera kvalitativt resultat 

 

 

 

 

 

 

 

280 

 

Preinventa

tion: 85 

Postinvent

ation: 72 

Resultatet påvisade skillnader mellan 

fokus och kontrollgrupperna. 

Kontrollgrupperna skattade sin egen 

kommunikation lägre i den sista 

undersökningen jämfört med 

sjuksköterskorna i fokusgruppen som 

skattade sin kommunikation dubbelt 

så högt jämfört med den tidigare 

undersökningen innan given 

utbildning om överrapportering 

utifrån SBAR. 

CCT 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Raymond, M., & 

Harrison, M.C. 

2014 

Sydafrika 

The structured 

communication 

tool SBAR 

(Situation, 

Background, 

Assessment and 

Recommendation) 

improves 

communication in 

neonatology. 

Syftet var att fastställa 

effektiviteten av att 

implementera 

kommunikationsverktyget 

SBAR inom ett 

akutvårdssammanhang i 

Sydafrika. 

 

 

 

Design:  P. SCRED 

Urval: Personal på Groote Schuur- sjukhuset i 

Kapstaden, Sydafrika. 21 sjuksköterskor samt 17 

läkare deltog i studien. 

Datainsamling: Två telefonundersökningar 

utfördes pre- och postintervention. 50 samtal från 

de två undersökningarna jämfördes. En 

enkätundersökning besvarades även en månad 

efter implementering. 

Analys: Ej angivet. 

 

 

 

 

 

38 Resultatet påvisade att fler deltagare 

använde SBAR efter 

implementeringen. Majoriteten av 

deltagarna i studien upplevde att 

SBAR hade en positiv inverkan på 

kommunikationen, det egenupplevda 

självförtroendet samt kvalitén på 

vården. 

P 

II 

Ting, W.H., 

Peng, F.S., Lin, 

H.H., & Hsiao, 

S.M. 

2016 

Taiwan (Kina) 

 

The impact of 

situation-

background-

assessment-

recommendation 

(SBAR) on safety 

attitudes in the 

obstetrics 

department. 

Syftet var att utvärdera 

vilken effekt SBAR 

metoden hade på attityd 

kring säkerhet inom en 

obstetrisk vårdavdelning. 

 

 

 

Design:  P. SCRED 

Urval: Samtliga sjuksköterskor på en 

förlossningsavdelning fick förfrågan om att delta. 

Datainsamling: Enkätformulär besvarades vid 3 

tillfällen pre-och postintervention. 

Analys: ”STATA” användes vid de statistiska 

analyserna. Även verktygen ”The Chi-square, 

”Wilcoxon rank-sum och ”Fisher´s exact test” 

användes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preinterve

ntion nr. 1: 

29 

Postinterve

ntion nr. 1: 

34 

Postinterve

ntion nr. 2: 

33 (1) 

Resultatet påvisade signifikant 

positiva effekter postintervention på 

aspekter som teamarbetet, 

säkerhetsklimatet, arbetsglädjen och 

generella arbetsförhållanden. Ingen 

signifikant skillnad kunde däremot 

påvisas med hänsyn till upplevelsen 

av stress eller ledningens 

uppfattningsförmåga. 

 

P 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

IX 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tun, K.S., Wai, 

K.S., Yin, Y., & 

Thein, K. 

2019 

Myanmar 

Postoperative 

handover among 

nurses in an 

orthopedic 

surgical setting in 

Myanmar: a best 

practice 

implementation 

project. 

Syftet var att förbättra den 

post-operativa 

informationsöverlämningen 

i kontexten av en 

ortopediskt -kirurgi miljö 

genom att implementera 

bästa etablerad metod. 

Design: P. SCRED 

Urval: 52 Sjuksköterskor deltog i 

enkätundersökningen. 10 sjuksköterskor, 

representativa för varje involverad avdelning, 

besvarade också öppna frågor i enkätform 

Datainsamling: Ifyllnad av frågeformulär pre- och 

postintervention. 

Analys: JBI PACES och JBI GRiP modulen 

användes vid dataanalys. 

 

 

 

 

 

52 (0) Efter intervention, som involverade 

undervisning om användandet av 

standardiserad överlämning via 

SBAR, ökade sjuksköterskornas 

följsamhet inom 5 områden av utsatt 

kvalitets kriterium. 

Sjuksköterskornas upplevelse av 

interventionen var en ökad 

effektivitet och tillförlitligheten vid 

överlämning. Sjuksköterskans 

fysiska närvaro vid överlämning 

ökade också till följd av utbildningen 

om vikten av effektiv 

kommunikation och teamarbete. 

 

P 

I 

Uhm, J.Y., Lim, 

E.Y., & Hyeong, 

J. 

2018 

Sydkorea 

The impact of a 

standardized inter-

department 

handover on 

nurses' 

perceptions and 

performance in 

Republic of 

Korea. 

Syftet var att utvärdera 

effekten av ett 

standardiserat 

överrapporterings protokoll 

baserat på SBAR strukturen 

i överrapporteringen från 

intensivvårdsavdelning till 

allmän avdelning och vilken 

effekt detta hade på 

sjuksköterskans uppfattning 

och prestation. 

 

 

 

 

 

 

Design: P. SCRED design 

Urval: 124 sjuksköterskor baserade på olika 

vårdavdelningar på ett barnsjukhus i Sydkorea. 

Datainsamling: 

Via ett frågeformulär vid 3 tidpunkter pre-och 

postintervention.  Även observationsdata via 

digitala inspelningar av överrapporteringar. 

Analys: SPSS Statistics 22,  Fisher’s exact test” 

samt ”T-test”. Även deskriptiv analys användes. 

 

 

 

 

 

 

 

124 

(22) 

Resultatet visar att sjuksköterskans 

uppfattning av effektiviteten vid 

överrapporteringen ökade signifikant 

efter implementeringen av det 

standardiserade protokollet. 

Sjuksköterskans upplevelse av 

misstag vid överrapportering 

minskade. Studien visar även att 

sjuksköterskans noggrannheten 

ökade utan att förlänga 

överlämningstiden. Implementering 

hade en positiv effekt på 

sjuksköterskans egenupplevda 

erfarenhet av överrapportering och 

kliniska prestation. 

P 

I 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (studien 

genomförd) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Usher, R., 

Cronin, S.N., & 

York, N.L. 

2018 

USA 

 

Evaluating the 

Influence of a 

Standardized 

Bedside Handoff 

Process in a 

Medical-Surgical 

Unit 

Syftet var att utvärdera 

vilken påverkan ett 

standardiserat över-

rapporteringsverktyg hade 

på sjuksköterskans 

upplevelse av kvaliteten, 

noggrannheten och 

kommunikation vid 

överrapporteringen, 

användningen av white-

boardtavla i ett kommunik-

ativt syfte samt tidsåtgången 

vid överrapportering. 

Design:  P. SCRED design 

Urval: 

32 sjuksköterskor på en kirurgavdelning. 

Datainsamling: För att mäta sjuksköterskans 

upplevelse av överrapporteringen användes ”MRS 

scale” 

(the Medical Intensive Care Unit Shift Report) 

Analys: “Likert- scale” användes för att tolka 

deltagarnas upplevelser. 

Det statistiska verktyget ”T-tests” användes för att 

jämföra resultatet av ”MRS scale” 

 

 

 

32 

(7) 

Resultatet påvisade en förbättrad 

uppfattning av den egenupplevda 

kommunikationen samt kvalitén på 

överrapporteringen bland deltagarna. 

Resultatet visade också på en 

reduktion i överrapporteringstiden 

efter implementering av 

interventionen baserad på SBAR 

modulen. 

 

*Etiska övervägande har granskats 

manuellt* 

P 

II 

Vardaman, J.M, 

Cornell. P., 

Gondo, M.B., 

Amis, J.M., 

Townsend-

Gervis, M., & 

Thetford, C. 

2012 

USA 

Beyond 

communication: 

the role of 

standardized 

protocols in a 

changing health 

care environment. 

Syftet var att utforska 

tillämpningen av SBAR 

metoden och dess 

potentiella effekt på 

sjuksköterskans dagliga 

upplevelser 

 

Design: Kvalitativ studie (K) 

Urval: 66 sjuksköterskor, 9 ”nurse managers” och 

5 läkare från två sjukhus. 

Datainsamling: 80 semi-strukturerade intervjuer 

utfördes. Även observation av omvårdnaden och 

andra aktiviteter utfördes samt granskning av 

dokumentation som härrörde till implementeringen 

av SBAR. 

Analys: Data analyserades med en tematisk ansats. 

80 Analysen påvisade 4 dimensioner 

relaterat till effekten av SBAR utöver 

dess funktion som kommunikations-

verktyg; (1) En mental modell som 

påverkar hur individen agerar i en 

situation; (2) utvecklingen av 

legitimitet; (3) utvecklandet av 

socialt kapital; (4) förstärkningen av 

dominant beviskraft/logik. 

K 

I 

Wentworth, L., 

Diggins, J., 

Bartel, D., 

Johnson, M., 

Hale, J., & 

Gaines, K. 

2012 

USA 

SBAR: electronic 

handoff tool for 

noncomplicated 

procedural 

patients. 

Syftet var att förbättra 

effektiviteten av 

kommunikationen mellan 

vårdgivare när patienten 

överförs mellan kardiolog-

isk vårdavdelning och en 

intermediärvårdsavdelning 

vid användandet av ett 

elektroniskt SBAR verktyg. 

Design:  P. SCRED 

Urval: Samtliga sjuksköterskor som arbetade på de 

avdelningar som ingick i pilotstudien. 

Datainsamling: Enkätundersökning pre- och 

postintervention innan och efter implementering. 

Analys: Opinio (objectPlanet, Inc., Oslo, Norge) 

användes för att kvantifiera och beskriva 

upplevelser från enkätundersökningen. 

138 

(87) 

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskor 

från samtliga avdelningar fann 

verktyget användbart, tillförlitligt 

och effektivt vid överrapporteringar. 

Även vikten av verbala SBAR 

rapporter för komplicerade patientfall 

visade sig dock viktigt för 

sjuksköterskan.*Etiska övervägande 

har granskats manuellt* 

P 

II 


