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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Inom hälso- och sjukvården är en bra och fungerande kommunikation mellan medarbetarna 

en av de viktigaste förutsättningarna för god och säker vård, då bristande kommunikation 

är en av de främsta orsakerna till vårdskada. Genom att tillämpa kommunikationsverktyget 

Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation [SBAR] kan 

kommunikationen effektiviseras och patientsäkerheten kan öka enligt flera studier. SBAR 

är en lättanvänd och konkret modell som är användbar vid överrapportering och ger 

vårdgivare en möjlighet att enkelt sammanfatta viktig patientinformation. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv beskriva 

sjuksköterskans följsamhet av kommunikationsverktyget SBAR vid muntlig 

överrapportering på en akutmottagning. 

 

Metod 

Metoden som användes var en direkt, strukturerad, icke-deltagande observationsstudie. 

Studien ägde rum på en akutmottagning där totalt 28 observationer av muntlig 

överrapportering genomfördes. Ett observationsprotokoll utformat utifrån 

akutmottagningens modifierade SBAR-modell användes under observationerna. 

 

Resultat 

Vid de observerade överrapporteringarna rapporterades i genomsnitt 5,2 kategorier utav 

observationsprotokollets 30 möjliga under samma överrapportering. Resultatet visade att 

patientens namn, sökorsak och symtom rapporterades i de flesta fallen. Vidare nämndes 

tidigare sjukdomar och prover eller provsvar i knappt hälften av fallen. Ett fåtal rapportörer 

tog upp patientens vitalparametrar och endast en återkoppling på informationen given 

under överrapporteringen observerades. Varken behandlingsinskränkning, 

upplysningsskydd, eventuella allergier eller smittorisker nämndes vid någon av 

observationerna. 

 

Slutsats 

Följsamheten av kommunikationsverktyget SBAR vid muntlig överrapportering på den 

aktuella akutmottagningen vid observationstillfällena visade sig vara bristfällig. 

Patientsäkerheten kan äventyras då viktig information, såsom eventuella allergier, 

utelämnas. 

 

 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, sjuksköterska, kommunikation, överrapportering, SBAR, 

akutmottagning 
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BAKGRUND 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2a § framgår att vården i Sverige skall bedrivas med 

god kvalitet, vilket bland annat innebär att vården ska vara lättillgänglig och att patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses (Svensk författarsamling 

[SFS], 1982:763). Vidare anser Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2010) att 

effektiv kommunikation är en förutsättning för god och säker vård.  

 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet handlar främst om att skydda patienten från att skadas inom hälso- och 

sjukvård (Öhrn, 2009). Socialdepartementet och SKL (2012) har tillsammans en 

överenskommelse som syftar till att förbättra patientsäkerheten. År 2011 trädde en ny 

patientsäkerhetslag i kraft (SFS, 2010:659), vilken benämner riktlinjer för hur vården ska 

bli säkrare. Ett systematiskt säkerhetsarbete, som inkluderar bland annat analyser kring 

riskområden, en hög säkerhetskultur och fungerande kommunikation, kan förbättra 

patientsäkerheten och minska vårdskador (Öhrn, 2009). 

 

Vårdskador 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap.1, 5 §) innebär vårdskada kroppsligt eller 

psykiskt lidande, skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder vidtagits. Vårdgivare är skyldiga att utreda händelser som har medfört eller hade 

kunnat medföra vårdskada (SFS, 2010:659, kap.3). Vårdgivare är även skyldiga att bedriva 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, vilket bland annat innebär att hälso- och sjukvården 

ska skydda patienter mot negativa händelser och tillbud. En negativ händelse är en 

företeelse som orsakat vårdskada, och ett tillbud är en händelse som hade kunnat medföra 

vårdskada (Öhrn, 2009). En rapport från Socialstyrelsen (2008) visar att mellan år 2003 

och 2004 drabbades 8,6 procent av dem som söker vård av en vårdskada i Sverige. Dessa 

siffror motsvarar cirka 105 000 vårdskador varje år. Vilket i sin tur kräver 630 000 extra 

vårddygn till en kostnad av cirka sex miljarder (Vårdförbundet, 2013). Enligt Lefvert 

(2013) är de flesta skador som uppstår inom hälso- och sjukvård lindriga och kan undvikas 

med bättre rutiner och större medvetenhet. Vidare bidrar en hög säkerhetskultur till ökad 

patientsäkerhet och minskat antal vårdskador (Erler et al., 2012). 

 

Säkerhetskultur 

Inrättningar inom hälso- och sjukvård har alla en mer eller mindre utvecklad 

säkerhetskultur för att öka patientsäkerheten (Öhrn, 2009). En hög säkerhetskultur 

karakteriseras av att organisationen klargör att säkerhet prioriteras samt att teamarbete och 

öppenhet framhävs. Vidare ska organisationen ha gemensamma grundvärderingar och 

målsättningar. Fokus bör ligga på vad som gått fel och inte på vem som gjort fel 

(Barnsteiner, 2013). Vidare beskriver Reason (2000) att högriskorganisationers inte bör 

fokusera så mycket på att förhindra enskilda misstag, mänskliga såväl som tekniska. I 

stället bör det handla om att göra systemet så robust som är praktiskt möjligt med tanke på 

de mänskliga och operativa farorna. Leonard, Graham och Bunacum (2004) betonar vikten 

av att teammedlemmar som uppmärksammar risker vågar uttrycka sin oro till övriga i 

teamet. Arbetsmiljön ska främja medarbetarna att rapportera negativa händelser, tillbud 

och risker (Öhrn, 2009). En sådan miljö främjar patientsäkerheten enligt Erler et al. (2012).  
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En bedömning av säkerhetskulturen borde ses som utgångspunkt för åtgärdsplanering och 

förändringar inom patientsäkerheten (Nieva & Sorra, 2003). SKL anser att tydligare 

kommunikation är ett exempel på åtgärder som kan förbättra patientsäkerheten (Lefvert, 

2013). 

 

Kommunikation 

Enligt det amerikanska kvalitetsinstitutet för hälso- och sjukvård, The Joint Commission 

(2012), beror cirka 80 procent av alla vårdskador på bristande kommunikation i USA. 

Wallin och Thor (2008) anser att bristande kommunikation är en av de vanligaste 

orsakerna till vårdskador även i Sverige.  

 

Nationalencyklopedin [NE] definierar kommunikation som ”överföring av information 

mellan människor, djur, växter eller apparater” (Kommunikation, 1993). Enligt Fossum 

(2013) kan kommunikation ske verbalt och icke verbalt. Verbal kommunikation är sådant 

som kommuniceras språkligt, det vill säga i tal eller skrift. Vid icke verbal kommunikation 

sker informationsöverföring med hjälp av icke-språkliga metoder så som kroppsspråk, 

miner och symboler (SKL, 2011). För en tvåvägskommunikation krävs minst en sändare 

och en mottagare. Sändaren skickar information och mottagaren tar emot den (Fossum, 

2007). Grunden för god kommunikation är att sändaren ger klar och tydlig information och 

att mottagaren visar att denna har tagit emot och förstått informationen. Det är såväl 

sändarens som mottagarens ansvar att budskapet når fram och förstås. Om mottagaren inte 

uppfattat informationen eller tycker att något är oklart bör denna förmedla detta (Sharp, 

2012).  

 

Kommunikation inom hälso- och sjukvård 

 

Kommunikation inom hälso- och sjukvård innebär främst överföring av information 

(Fossum, 2013). Enligt SKL (2010) ska en god kommunikation vara fullständig, korrekt 

och avgränsad. God och effektiv kommunikation tillsammans med teamarbete ökar 

vårdkvaliteten och minskar risken för vårdskador (Amato-Vealey, Barba & Vealey, 2008; 

Leonard et al., 2004). Ett av de vanligaste kommunikationstillfällena i vården är 

överrapportering (O’Connell & Penney, 2001). Överrapportering av en patient kan ske 

antingen från en vårdavdelning till en annan, eller internt på en avdelning (Sharp, 2012). 

Rapporteringen innebär att ansvaret för patienten och information om dess tillstånd 

överförs från en vårdgivare till en annan. Ett av de vanligaste överrapporteringstillfällena 

inom hälso- och sjukvård är från en sjuksköterska till en annan sjuksköterska vid byte 

mellan två arbetspass (O’Connell & Penney, 2001) och sker antingen muntligt eller 

skriftligt (Sharp, 2012). En effektiv överrapportering ska vara noggrann, aktuell, specifik 

och ge alla inblandade en möjlighet att ställa och svara på frågor (Sandlin, 2007). Genom 

att vidarebefordra relevant information om patienten under överrapportering säkerställs 

kontinuitet i vården (Payne, Hardey & Coleman, 2000; Sparbel & Anderson, 2000). En 

inkorrekt eller ofullständig kommunikation mellan vårdgivare vid överrapportering kan 

påverka såväl vårdkvaliteten som patientsäkerheten negativt (Solet, Norvell, Rutan & 

Frankel, 2005). När överrapporteringen sker muntligt mellan två sjuksköterskor finns 

möjlighet för diskussion, reflektion, att ställa frågor och återkoppla (Randell, Wilson & 

Woodward, 2011). Risken finns dock att egna värderingar läggs till av sändaren och att 

viktig information utelämnas som mottagaren behöver för att bedriva god och säker vård 

(Sharp, 2012).  

 



      3 

Bristande kommunikation inom hälso- och sjukvård 

 

En stressig arbetsmiljö kan orsaka fel och misstag, och inom hälso- och sjukvård kan dessa 

fel och misstag potentiellt ha en dödlig utgång (Amato-Vealey et al., 2008; Greenwood & 

Heninger, 2010). Kommunikationsmönster är ofta komplicerade och bristande 

kommunikation beror sällan på att någon är vårdslös. Däremot är mottagaren allt för ofta 

upptagen och koncentrerad på andra uppgifter och är således inte mottaglig för den 

information som sändaren ger (Sharp, 2012). Faktorer som minnesbegränsningar, påverkan 

av stress, trötthet, distraktion, avbrott och bristande förmåga att göra fler saker samtidigt 

påverkar en individs kommunikationsmöjligheter och risken för misstag ökar (Leonard et 

al., 2004). Andra orsaker till bristande kommunikation mellan vårdgivare är till exempel en 

vårdkultur som inte främjar teamarbete och respekt, olika förväntningar mellan sändare 

och mottagare samt tidsbrist (Blouin, 2011). Bristande kommunikation kan även beror på 

missförstånd mellan teammedlemmar, då mottagaren tolkat informationen som givits på ett 

annat sätt än vad som avsetts. För att minska risken för mänskliga fel måste vården arbeta 

med systematiska förbättringar (Sharp, 2012). En strukturerad överrapportering med hjälp 

av kommunikationsverktyg har potential att rädda liv genom att minska antalet negativa 

händelser orsakade av kommunikationsfel (Kalkman, 2010). 

 

Kommunikationsverktyg  

The Joint Commission införde år 2006 strukturerad kommunikation som ”Patient Safety 

Goal 2”. Vidare innefattade målet att hälso- och sjukvård i USA ska implementera ett 

standardiserat kommunikationsverktyg för överrapportering. Verktyget ska inrymma 

möjligheten att ställa och svara på frågor (The Joint Commission, 2007). Hälso- och 

sjukvårdens komplexitet tillsammans med de faktorer som påverkar människans 

kommunikationsmöjligheter gör det extra viktigt att tillämpa standardiserade 

kommunikationsverktyg (Leonard et al., 2004). För att underlätta överrapportering inom 

hälso- och sjukvården kan olika kommunikationsverktyg användas. SKL (2010) 

rekommenderar svenska hälso- och sjukvården att använda verktyget Situation, Bakgrund, 

Aktuellt tillstånd och Rekommendation [SBAR], så kallad SBAR-modellen, vid 

överrapportering. Denna modell tillgodoser Joint Commissions krav på ett standardiserat 

kommunikationsverktyg (Wallin & Thor, 2008). 

 

Situation – Bakgrund – Aktuellt tillstånd – Rekommendation 

 

SBAR-modellen utvecklades av den amerikanska flottan för att kommunikationen skulle 

ske snabbt, strukturerat och säkert. I slutet av 1990-talet lanserades SBAR inom vården 

(Sharp, 2012). SBAR är en lättanvänd och konkret modell som är användbar vid muntlig 

överrapportering i alla situationer och ger vårdgivare en möjlighet att enkelt sammanfatta 

viktig patientinformation. SBAR möjliggör att information överförs i samma format och 

ordning varje gång (Amato-Vealey et al., 2008), vilket ger en gemensam och förutsägbar 

struktur (Leonard et al., 2004). Ett förutsägbart mönster gör att det blir tydligt om något 

steg eller någon information missas (Hohenhaus, Powell & Hohenhaus, 2006; Pope, 

Rodzen & Spross, 2008). Genom den gemensamma kommunikationsstrukturen där 

adekvat information för situationen lyfts fram minskar risken för att information misstolkas 

eller glöms bort (SKL, 2010; Haig, Sutton & Whittington, 2006), samtidigt utesluts 

irrelevant information (Dunsford, 2009). Ett standardiserat kommunikationsverktyg såsom 

SBAR kan förebygga vårdskador (Amato-Vealey et al., 2008). 
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I studier av De Meester, Verspuy, Monsieurs och Van Bogaert (2013) och av Marshall, 

Harrison och Flanagan (2009) framgår att sjuksköterskor uppfattade att kommunikationen 

och samarbetet blev bättre efter implementering av SBAR. Dessutom beskriver De Meester 

et al. (2013) att antalet oplanerade förflyttningar av patienter till intensivvårdsavdelningen 

ökade och oväntade dödsfall minskade efter införandet av SBAR. En annan studie 

konstaterar att SBAR-modellen uppmuntrade deltagarna att snabbt och koncist organisera 

adekvat information. Detta medförde att mottagaren lättare kunde fatta snabba beslut 

(Thomas, Bertram & Johnson, 2009). En studie av Cornell & Townsend (2013) visar att 

SBAR genererade en mer patientfokuserad, strukturerad och heltäckande överrapportering 

trots att den totala tiden för överrapportering förblev oförändrad. Andra studier belyser att 

implementering av SBAR har gjort sjuksköterskor mer trygga och självsäkra vid kontakt 

med läkare angående kritiska situationer (Woodhall, Vertacnik & Mc Laughlin, 2008; 

Thomas et al., 2009). 

 

Modellens struktur 

När SBAR tillämpas ska sändaren börja med Situation [S] följt av Bakgrund [B] och 

Aktuellt tillstånd [A]. Rapporten avslutas med en Rekommendation [R]. Under Situation 

ska sändaren presentera sig med namn, titel och enhet. Därefter ska patientens namn, ålder 

eller personnummer tas upp. Till sist beskrivs problemet och anledning till kontaktorsak 

kortfattat. I Bakgrund presenteras relevant sjukdomshistoria kortfattat. Sändaren 

informerar om tidigare relevanta och nuvarande sjukdomar samt ger information om 

aktuella behandlingar fram tills nu. Information om eventuella allergier och smittorisker 

behandlas. Under Aktuellt tillstånd beskrivs patientens status, där vitala funktioner kopplas 

till den aktuella situationen. Under punkten Rekommendation kan sändaren förslå åtgärder 

och tidsaspekterna för dessa fastställs. Överrapporteringen avslutas genom bekräftelse på 

kommunikationen och eventuella frågor ställs och besvaras (Lefvert, 2010).  

 

Många verksamheter är specialiserade och behöver därmed ett anpassat innehåll för att 

underlätta överrapporteringen (Wallin & Thor, 2008). SBAR-modellen är utformad på ett 

sådant sätt att den kan anpassas och modifieras efter verksamhetens behov. Verksamheten 

bestämmer således själva vad som är viktigast att ta upp under varje bokstav (SKL, 2010). 

 

Akutmottagning 

Akutmottagningen på ett sjukhus är avsedd för människor med akut sjukdom eller skada. 

Akutmottagningen är en central punkt i sjukvården som samverkar med många olika 

vårdgivare. Bland annat sker samverkan med andra sjukhus, SOS Alarm, ambulansen samt 

det egna sjukhusets avdelningar och mottagningar såsom röntgenavdelningen och det 

kliniska laboratoriet. På en akutmottagning arbetar främst läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor (Wikström, 2012).  

 

Varje enskild individ som söker akut sjukvård bedöms utifrån sin medicinska 

angelägenhetsgrad. Patienten blir därefter tilldelad en kategori utifrån hur snabbt denna 

behöver tas om hand utifrån sitt hälsotillstånd (Göransson, Ehrenberg, Marklund & 

Ehrfors, 2005). Denna process kallas triagering (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2010). I HLS framgår att företräde ska ges till den som har störst behov 

av hälso- och sjukvård (SFS 1982:763) och för att lättare bedöma en patients 

angelägenhetsgrad kan en triagemodell användas (Widgren, 2012).  
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En triagemodell som utvecklats i Sverige är Medical Emergency Triage and Treatment 

[METTS] (Widgren & Jourak, 2011), där den uppdaterade version fått namnet Rapid 

Emergency Triage and Treatment [RETTS]. När en patient triageras med hjälp av RETTS 

tilldelas denna en prioritering i form av ett nummer och en överensstämmande färg. De 

fem prioriteringsnivåerna går i fallande ordning från ett till fem med färgerna röd, orange, 

gul, grön samt blå. En akutmottagning är vanligen uppdelad i olika sektioner, som till 

exempel medicin, kirurgi och ortopedi. Beroende på sökorsak och symtom placeras den 

vårdsökande på den sektion som är lämpligast (Widgren, 2012).  

 

Sjuksköterskans roll 

En sjuksköterskas arbete styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och andra riktlinjer som 

syftar till att säkerställa att god vård bedrivs (Socialstyrelsen, 2005). Exempel på dessa är: 

Lagen (SFS 1998:531) och Förordningen (SFS 1998:1513), som beskriver bestämmelser 

om yrkesverksamhet rörande skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal; 

Patientjournallag (SFS 1985:562); Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [SOSFS] 

(SOSFS 2000:1) och (SOSFS 2005:12) om läkemedelshantering och kvalitetssystem inom 

hälso- och sjukvården; samt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som främst 

behandlar arbetsgivarens ansvar.  

 

Socialstyrelsen har utarbetat en kompetensbeskrivning med syfte att tydliggöra 

sjuksköterskans profession och yrkesverksamhet för att säkerställa att god och säker vård 

bedrivs. I kompetensbeskrivningen ingår följande tre huvudsakliga arbetsområden för 

sjuksköterskan: omvårdnadens teori och praktik; forskning, utveckling och utbildning; 

samt ledarskap. Dessa tre områden framställs i olika delkomponenter som bland annat 

beskriver säkerhet, kvalitet, utveckling, bemötande och samverkan. Vidare ska 

kompetensområdena präglas av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt vilket bland 

annat innebär att sjuksköterskan ska utgå från en värdegrund som bygger på en 

humanistisk människosyn samt visa respekt för patientens autonomi och integritet 

(Socialstyrelsen, 2005). International Council of Nurses [ICN] har utformat en 

internationellt erkänd etisk kod för sjuksköterskor. Koden har fyra huvudområden: 

sjuksköterskan och allmänheten; sjuksköterskan och yrkesutövningen; sjuksköterskan och 

professionen; samt sjuksköterskan och medarbetare som beskriver riktlinjer för etiskt 

tillvägagångssätt (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). 

 

Sjuksköterska på en akutmottagning 

 

Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning har en grundutbildning som legitimerad 

sjuksköterska och somliga har även en specialistutbildning inom intensivvård eller 

anestesi. Arbetsmomenten på en akutmottagning är varierande. Det är oftast en 

sjuksköterska som tar emot och triagerar patienterna som kommer. Sköterskan som 

triagerar har ofta behörighet att göra mindre behandlingar som till exempel att limma 

mindre sårskador, ordinera och utföra provtagningar samt skriva röntgenremisser. 

Sjuksköterskan har ett ankomstsamtal där en bild av varför personen söker sig till 

akutmottagningen skapas, en så kallad omvårdnadsanamnes. Sjuksköterskan gör sedan upp 

en omvårdnadsplan för patienten med mål och omvårdnadsåtgärder. Rutinmässiga 

kontroller tas efter behov och efter att läkaren har undersökt patienten och bestämt fortsatt 

vårdbehov hänvisas patienten till en annan avdelning på sjukhuset eller till patientens hem. 

Sjuksköterskans roll i detta skede är att samordna den fortsatta vården för patienten 

(Wikström, 2012). 
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Problemformulering 

Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet som ansvarar för andra 

människors liv och säkerhet (Thor & Wallin, 2008; Sharp, 2012). Varje år dör ungefär 

3000 människor i Sverige på grund av brister i vården (Vårdförbundet, 2013). 

Arbetsmiljön i vården karakteriseras ofta av ett högt arbetstempo där viktiga beslut måste 

fattas under stress. I en sådan miljö är en bra och fungerande kommunikation mellan 

medarbetarna en av de viktigaste förutsättningarna för god och säker vård (Sharp, 2012). 

Bristande kommunikation är en av de främsta orsakerna till vårdskada (Dayton & 

Henriksen, 2007). Genom att tillämpa kommunikationsverktyget SBAR kan 

kommunikationen effektiviseras och patientsäkerheten öka (Amato-Vealey et al., 2008) 

Mot denna bakgrund är det intressant att ta reda på om en verksamhet som implementerat 

SBAR följer den tänkta strukturen under överrapportering samt diskutera hur detta 

påverkar patientsäkerheten. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv beskriva sjuksköterskans 

följsamhet av kommunikationsverktyget SBAR vid muntlig överrapportering på en 

akutmottagning. 

 

METOD 

Design 

Metoden som användes var en direkt, strukturerad, icke-deltagande observationsstudie. 

Denna metod valdes då den möjliggör en direkt observation av deltagarna (Bryman, 2002). 

En direkt observation innebär att observera något som sker i nuläget omkring oss. Fördelen 

med denna metod är att forskaren kan iaktta och förstå företeelser i deras naturliga 

sammanhang (Olsson & Sörensen, 2011). En strukturerad observation kan användas då 

specifika händelser, beteende och agerande ska dokumenteras. Den stora utmaningen är att 

ta fram ett protokoll som möjliggör en exakt avspegling och registrering av det som 

observeras (Polit & Beck, 2012). Vid en strukturerad design finns en väl utarbetad 

observationsprotokoll  som möjliggör att varje deltagares beteende och kommunikation 

iakttas och registreras på ett systematiskt sätt (Bryman, 2002). Observationsmallen ska 

även indikera vad som skall observeras och hur länge och hur det ska registreras (Polit & 

Beck, 2012). En icke-deltagande studie innebär att observatören inte deltar i det som sker 

utan endast observerar (Bryman, 2002). I föreliggande studie var författarna observatörer. 

 

Observationsprotokoll 

Observationsprotokollet som användes som underlag vid observationerna arbetades fram 

utifrån en modifierad, verksamhetsanpassad och verifierad SBAR-modell som utvecklats 

av och ska tillämpas på akutmottagningen där studien genomfördes. I den modifierade 

SBAR-modellen framkommer vilken information som ska vara med samt i vilken ordning 

den ska komma vid en muntlig överrapportering på aktuell akutmottagning.  

Det framtagna observationsprotokollet (Bilaga I) innehöll 30 kategorier som alla skulle 

observeras. Beroende på vilka kategorier som togs med i rapporten kunde författarna välja 

mellan alternativen: ”Ja”, ”Ja, fel ordning”, ”Ja, delvis” samt ”Nej”.  
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Alternativet ”Ja” valdes om kategorin tog upp under överrapporteringen i, enligt SBAR, 

rätt ordning. ”Ja, fel ordning” valdes om kategorin togs upp, men kom i fel ordning. ”Ja, 

delvis” valdes när en kategori togs upp, men var ofullständig. ”Nej” valdes när kategorin 

inte nämndes. 

 

Urval  

Urvalet begränsades till legitimerade sjuksköterskor, på en akutmottagning på ett 

akutsjukhus i en storstad, som medverkade vid muntlig överrapportering av patienter från 

kvälls- till nattpass. Vidare ställdes inga andra krav, såsom ålder, kön, språkkunskaper eller 

hur länge de varit yrkesverksamma som sjuksköterskor. Valet av sektion som observerades 

vid respektive observationstillfälle baserades på vilken sektion som hade flest registrerade 

patienter vid det aktuella tillfället. Den sektionen med flest patienter som inte tidigare 

under föreliggande studien blivit observerad valdes. I studien förekom inget bortfall. 

 

Genomförande 

Via telefon kontaktades patientsäkerhetsansvarig person på aktuell akutmottagning. 

Information om studien gavs och muntlig förfrågan om intresse att delta i studien ställdes. 

Skriftlig förfrågan skickades därefter via elektronisk post [e-post] tillsammans med en 

promemoria [PM] om studien till verksamhetschefen och patientsäkerhetsansvarig person 

för akutmottagningen (Bilaga II). Efter godkännandet skickades informationsbrev ut via 

verksamhetschefen och patientsäkerhetsansvarig person till sjuksköterskorna som arbetade 

på akutmottagningen (Bilaga III). Tidpunkterna för genomförandet av observationerna 

bestämdes i samråd med patientsäkerhetsansvarig person. Därefter fastställdes 

observationsprotokollet (Bilaga I) utifrån akutmottagningens modifierade SBAR-protokoll.  

 

Pilotstudie  

 

En pilotobservation genomfördes där båda författarna oberoende av varandra observerade 

samma muntliga överrapporteringstillfälle i enlighet med Polit och Beck (2012).Under 

detta observationstillfälle observerades nio överrapporteringar. Överensstämmelse mellan 

författarna i föreliggande studie var 80 procent i pilotobservationen. I pilotobservationen 

noterades sammanlagt 40 träffar, varav 32 av dessa noterades av båda författarna. Därefter 

reviderades protokollet av författarna. Data från pilotstudien räknades inte med i resultatet. 

 

Observationstillfälle 

 

För att en muntlig överrapportering av en patient skulle äga rum krävdes att patienten vara 

triagerad och prioriterad enligt RETTS samt erhållit RETTS-nivå orange (två) eller gul 

(tre). Totalt observerades 28 överrapporteringar av tio olika sjuksköterskor. 

Observationerna skedde vid tre olika observationstillfällen, på tre av den aktuella 

akutmottagningens fyra sektioner. Sedvanliga arbetskläder för vårdpersonal bars av 

författarna till föreliggande studie under observationerna för att smälta in i vårdmiljön. 

Observationerna ägde rum på de olika sektionernas respektive expedition. De observerade 

överrapporteringarna mellan kvällsarbetande sjuksköterska och nattarbetande 

sjuksköterska skedde framför en gemensam dator. Författarna såg inte varandras 

anteckningar och observerade överrapporteringen bakom deltagarna för att 

sjuksköterskorna inte skulle se observationsprotokollet. 
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Databearbetning och analys 

För att kunna granska resultatet av varje observation enskilt och samtidigt få en 

överskådlig bild av det totala resultatet bearbetades och sammanställdes insamlad data i 

Excel (Microsoft Office, 2007). Observationerna numrerades från ett till 28. Variablerna 

som användes i studien, ”ja”, ”ja, fel ordning”, ”ja, delvis” och ”nej”, går inte att rangordna 

och är således nominalvariabler (Bryman, 2011). Under bearbetningen av data slogs 

variabeln ”ja” och ”ja, delvis” ihop till en och samma variabel och benämndes som ”ja”. 

Detta genererade tre potentiella utfall: ”ja”, ”ja, fel ordning” och ”nej” för varje kategori 

under analysen. Varje kategori analyserades var för sig, vilket enligt Bryman (2011) kallas 

för univariat analys. Den genomsnittliga överensstämmelsen vid observationstillfällena var 

78 procent. Sammanlagt noterades 146 träffar, varav 114 av dessa noterades av båda 

författarna. Där det skiljde sig hade en författare noterat något som den andra inte noterat 

och endast vid ett ställe hade författarna noterat olika, den ena noterade ”ja” och den andra 

”ja, fel ordning”. I detta enskilda fall valdes denna att benämnas som ett ”ja, fel ordning”. I 

genomsnitt rapporterades 5,2 kategorier utav 30 möjliga under en och samma 

överrapportering. Kategorierna presenteras i resultatet i form av text och diagram som 

visar den procentuella andelen observationer i relation till kategori och variabel i enlighet 

med Bryman (2011). 

 

Tillförlitlighet 

 

Målet för forskning är att resultaten ska spegla sanningen. Resultaten kan inte tillämpas i 

klinisk praxis om de är felaktiga, misstolkade, påverkade av bias eller har låg validitet och 

reliabilitet (Polit & Beck, 2012). Validiteten hos ett mätinstrument avser om instrumentet 

undersöker det som är avsett att undersökas (Henricsson, 2012). I föreliggande studie har 

ett protokoll följts som tydligt visar vad som ska mätas och observeras. Överrensstämmelse 

mellan mätningar med samma mätinstrument anger graden av reliabilitet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Om mätinstrumentet har en hög reliabilitet kan slutsatsen dras att 

förändringar som ses är faktiska förändringar och inte beror på fel på mätinstrumentet eller 

tillämpningen av det. (Henricsson, 2012). Observationsprotokollet som användes i 

föreliggande studie var utformad utifrån en modifierad och verksamhetsanpassad modell 

samt testades i en pilotobservation. Vid en strukturerad observation där fler än en 

observatör deltar är det viktigt att ta reda på graden av överensstämmelse mellan 

observatörerna (Bryman, 2011). I föreliggande studie har två personer oberoende av 

varandra observerat varje överrapportering och överensstämmelsen mellan författarna 

kalkylerades.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna informerades både skriftligt och muntligt om studien. De fick information om 

att studien var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange 

skäl enligt autonomiprincipen. Deltagarna fick information om hur studien skulle 

genomföras och att de garanterades konfidentialitet, i överensstämmelse med 

konfindentialitetskravet (Olsson & Sörensen, 2011; Helgesson, 2006). Informationen till 

deltagande sjuksköterskor innehöll inte begreppet SBAR, i stället beskrevs studien som en 

observation av kommunikation vid överrapportering. Däremot fick både 

verksamhetschefen och patientsäkerhetsansvarig person för akutmottagningen fullständig 

information.  
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Författarna anser dock att god forskningssed följdes eftersom deltagarna fick all relevant 

information för att kunna fatta beslut om medverkan enligt krav på informerat samtycke 

(Helgesson, 2006). Under observationen låg fokus på överrapporteringens struktur och 

varken rapportörens namn eller uppgifter om patientens identitet och diagnos 

dokumenterades. Offentlighets- och sekretesslagen [OLS] följdes och därmed hade 

författarna tystnadsplikt (SFS, 2009:400). Vidare fördröjde observationen inte 

överrapporteringsprocessen då en icke-deltagande observationsmetod tillämpades. 

Insamlad data analyserades och hanterades endast av författarna till föreliggande studie, 

ingen annan hade tillgång till materialet. Vidare har hela resultatet redovisats 

sanningsenligt. 

 

RESULTAT 

Författarna till föreliggande studie har valt att presentera studiens resultat utifrån det 

standardiserade kommunikationsverktyget SBAR samt utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Resultatet baseras på 28 genomförda observationer. Nio 

genomfördes på en medicinsektion, tio på en kirurgsektion och nio på en hjärtsektion.  

 

Situation  

I Situation ingår kategorierna: rapportörens namn och titel, patientens namn, patientens 

personnummer, sökorsak, symtom, aktuell behandlingsinskränkning samt 

upplysningsskydd. Patientens namn rapporterades i 27 av 28 fall (96,4 procent), sökorsak i 

20 fall (71,4 procent) och symtom i 19 fall (67,9 procent) varav en av dessa rapporterades i 

fel ordning. De övriga fyra kategorierna togs inte upp i något av de observerade 

överrapporteringstillfällena. De obligatoriska kategorierna för den aktuella 

akutmottagningen under Situation var patientens namn och personnummer, sökorsak samt 

symtom (Figur 1).  

 
Figur 1 Andel av variablerna ja, ja, fel ordning och nej för de fyra obligatoriska kategorierna under 

”Situation” uttryckt i procent. 
 

9.6% 

7.1% 
6.4% 

0.4% 

0.4% 

10.0% 

2.9% 3.2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Patientens namn Ålder/personnummer Sökorsak Symtom

Situation 

Ja Ja, fel ordning Nej



      10 

Bakgrund 

I Bakgrund ingår kategorierna: tidigare sjukdomar, läkemedel (immunosuppression, 

blodförtunnande, blodtryckssänkande, diabetesläkemedel), anhöriga 

närvarande/informerade och de obligatoriska kategorierna: smittorisk, allergi, fallrisk samt 

trycksårsrisk.. Patientens tidigare sjukdomar rapporterades i tolv fall av 28 (42,8 procent), 

varav sex rapporterades i fel ordning (Figur 2). Resterande sex kategorier togs inte upp 

under någon av de observerade överrapporteringarna.  

  
Figur 2 Andel av variablerna ja, ja, fel ordning och nej för kategorin tidigare sjukdomar uttryckt i procent. 

 

Aktuellt tillstånd 

I Aktuellt tillstånd ingår kategorierna: prioritet enligt RETTS, luftväg, andning, cirkulation, 

neurologiskt status, exponering, avvikande vitalparametrar, prover/provsvar, 

behandlingseffekt samt infarter. ”Prioritering enligt RETTS” och ”avvikande 

vitalparametrar” är obligatoriska kategorier. I tre av 28 fall (10,7 procent) nämndes 

”prioritet enligt RETTS” vid överrapportering. Luftväg rapporterades i ett fall, andning i 

sju fall, cirkulation i sex fall, neurologiskt status i sju fall och exponering i fyra fall (Figur 

3).  
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Figur 3 Andel av variablerna ja, ja, fel ordning och nej för kategorierna luftväg, andning, cirkulation, 

neurologiskt status och exponering uttryckt i procent. 

 

 

En (1) rapport (3,6 procent) innehöll ”avvikande vitalparametrar” och tolv rapporter (42,8 

procent) tog upp ”prover/provsvar” varav fem av dessa noterades komma i fel ordning. Av 

kategorin ”behandlingseffekt” rapporterades två fall (7,1 procent), där båda kom i fel 

ordning. Fyra rapporter (14,2 procent) innehöll ”infarter” varav två kom i fel ordning 

(Figur 4). 

 
Figur 4 Andel av variablerna ja, ja, fel ordning och nej för kategorierna prover/provsvar, behandlingseffekt 

och infarter uttryckt i procent. 
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Rekommendation 

Under Rekommendation ingår följande obligatoriska kategorier: planerad reevaluering av 

vitalparametrar; planerad omvårdnadstillsyn; väntar på provtagning, undersökning eller 

behandling; och kategorierna: planerad förflyttning; övervakningsnivå samt återkoppling.  

 

”Planerad omvårdnadstillsyn” och ”övervakningsnivå” rapporterades inte i något av de 28 

fallen som observerades. ”Planerad reevaluering av vitalparametrar” och ”återkoppling” 

togs båda upp en (1) gång (3,6 procent) vardera. Kategorin ”väntar på provtagning, 

undersökning eller behandling” togs upp i tolv överrapporteringar (42,8 procent) och tre av 

dessa noterades komma i fel ordning. ”Planerad förflyttning” angavs sju gånger (25,0 

procent), varav tre i rätt ordning (Figur 5). 

 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Samtliga observerade överrapporteringar var bristfälliga och kan enligt författarna till 

föreliggande studie anses påverka patientsäkerheten. Beroende på vilka kategorier som 

rapporteras och utelämnas kan patientsäkerheten påverkas olika mycket. Å ena sida kan 

utlämnandet av vissa kategorier vara ett aktivt val av den överrapporterade sjuksköterskan. 

Å andra sidan vet inte den sjuksköterska som tar emot rapporten om utelämnandet var ett 

aktivt val av rapportören. En anledning till utelämnandet av vissa kategorier kan bero på 

tidsbrist, då det med största sannolikhet tar längre tid att gå igenom alla kategorier. 

Däremot anser författarna med stöd av De Meester et al. (2013) att det är mer patientsäkert 

om alla kategorier nämns. 

 

När överrapportering av en patient skedde öppnades dess journal upp på datorn framför 

den rapporterande och mottagande sjuksköterskan. I journalen framgick tydligt patientens 

namn, personnummer och RETTS-nivå.  
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Detta tror författarna till föreliggande studie kan vara en anledning till att RETTS 

rapporterades i låg frekvens och att personnummer inte nämndes överhuvudtaget. 

Författarna anser att det viktigaste för patientsäkerheten är att informationen når 

mottagaren oavsett om den ges skriftligt eller muntligt. Vidare anser dock författarna med 

stöd av Hohenhaus et al. (2006) att om det har bestämts att överrapporteringen ska följa 

SBAR-strukturen så bör dessa kategorier nämnas då SBAR-strukturen bidrar till en 

kontinuitet av innehållet vid en överrapportering. 

 

Ungefär en tredjedel av de rapporterade fallen innehöll varken sökorsak eller symtom 

vilket kan förefalla besynnerligt. För att kunna ge god och säker vård krävs en helhetsbild 

av patienten, vilket framgår i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005). Författarna anser att detta är svårt om information som till exempel 

symtom och sökorsak uteblir under överrapporteringen. Anledningar till att sökorsak 

utelämnades kan bero på att sökorsaken ersatts av en diagnos, eller att rapportören glömt 

bort sökorsak. Symtom kan ha utelämnats på grund av att rapportören anser det vara 

onödig fakta om sökorsak rapporteras. Vidare kan utelämnandet av sökorsak och symtom 

bero på existerande vårdkultur på den aktuella akutmottagningen. En vårdkultur kan enligt 

Payne et al. (2000) bland annat innebära att en speciell jargong förekommer under 

överrapporteringen.  

 

Den totala avsaknaden av information om patientens upplysningsskydd, eventuella 

smittorisker och allergier från observationerna är något som författarna till föreliggande 

studie anser är ytterst viktigt att belysa. Denna information är central för att inte äventyra 

patientsäkerheten (Bouhaddou et al., 2008). Det kan naturligtvis vara så att det varken 

fanns smittorisk eller kända allergier för de rapporterade patienterna och att det är 

anledningen till utelämnandet. Däremot vet inte mottagaren om det inte finns kända 

allergier eller om rapportören missat att informera om detta. Vid en korrekt rapportering 

enligt SBAR framgår det om patienten har eller inte har känd smittorisk eller allergier 

(SKL, 2010). Om det inte föreligger kända allergier eller smittorisker bör detta nämnas 

under rapporten, såsom ”inga kända allergier eller smittorisker”. Det är även en 

säkerhetsfråga för personalen att veta om smittorisk föreligger eller inte, detsamma gäller 

upplysningsskydd. I OLS framgår att inom hälso- och sjukvården gäller sekretess. 

Patientens hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter får inte röjas om det inte står klart 

att uppgifter kan omtalas utan att skada individen eller dess närstående (SFS 2009:400). 

Därför är det viktigt med ett uttalande från patienten eller dess förmyndare om upplysning 

om att patienten befinner sig på vårdinrättningen får ges eller inte.  

 

Kategorin ”tidigare sjukdomar” rapporterades i nästan hälften av fallen. Detta är en 

kategori som, om den utelämnas, kan påverka patientsäkerheten negativt. Vissa tidigare 

sjukdomar eller behandlingar är avgörande för framtida behandlingar. Till exempel ska 

blodtryck aldrig tas i en arm som har en hemodialysfistel eller där lymfkörtelutrymning 

utförts i axillen (Marklund, 2012). Ökad försiktighet bör även tas i beaktning vad gäller 

kategorin ”läkemedel (immunosuppression, blodförtunnande, blodtryckssänkande, 

diabetesläkemedel)”. Om en patient behandlas med till exempel blodförtunnande 

läkemedel bör vårdgivare vara medvetna om detta på grund av en ökad 

blödningsbenägenhet (Waran ®, 2013). Denna sistnämnda kategori om läkemedel 

rapporterades inte i något av fallen.  
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Det är svårt att säga om patientsäkerheten i föreliggande studie kan ha påverkats negativt 

av att ingen av de observerade sjuksköterskorna tog upp kategorin ”anhörig 

närvarande/informerad. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det att 

sjuksköterskan ska informera närstående och ta tillvara på viktig information som 

närstående besitter angående patientens hälsa (Socialstyrelsen, 2005). Författarna till 

föreliggande studie anser att detta är extra viktigt när patientens tillstånd begränsar dess 

förmåga att kommunicera. Däremot vet författarna inte om de observerade 

sjuksköterskorna hade information om denna kategori men valde att inte rapportera den 

eller om de inte hade information om närstående var informerade eller närvarande.  

 

Grunden för god och effektiv kommunikation är att sändaren ger klar och tydlig 

information och att mottagaren förmedlar att den har förstått och tagit emot informationen. 

Genom denna bekräftelse kan patientsäkerheten öka (Lefvert, 2010). Ansvaret att 

budskapet nått fram ligger på både sändare och mottagare (Sharp, 2012). Därför anser 

författarna till föreliggande studie att det är märkvärdigt att endast en överrapportering 

avslutades med frågan ”Har du några frågor?”. 

 

En orsak till bristande information i överrapporteringarna kan vara att implementeringen 

av SBAR inte varit tillräckligt utförlig på den aktuella akutmottagningen. Enligt Heig, 

Sutton och Whittington (2006) kan vissa strategier tillämpas vid implementering av SBAR 

för ökad följsamhet. Bland annat är förtryckta SBAR-kort fördelaktiga där kort information 

om hur rapporten ska ske finns med. De kan strategiskt placeras vid ställen där 

rapportering vanligen sker. Författarna till föreliggande arbete noterade inga utplacerade 

SBAR-kort där överrapporteringen ägde rum, och endast en sjuksköterska hade ett eget 

SBAR-kort framför sig vid överrapportering. Författarna har ingen information om de 

sjuksköterskor som observerades var involverade i implementeringen av SBAR på den 

aktuella akutmottagningen. Följsamheten av SBAR i föreliggande studie hade möjligtvis 

varit bättre om de sjuksköterskor som observerades varit med vid implementering eller fått 

utbildning i tillämpning av SBAR. Dock visar en studie av Ludikhuize, de Jonge och 

Gossens (2011) att följsamheten av SBAR inte skilde sig mellan sjuksköterskor med 

SBAR-utbildning jämfört med sjuksköterskor som inte fått utbildning i tillämpning av 

SBAR. I en studie av Ardoin och Broussard (2001) framkommer dock att sjuksköterskor 

som medverkade vid implementering av SBAR upplevde att kommunikationen 

förbättrades efter implementeringen.  

 

I ungefär hälften av de överrapporterade patientfallen nämndes kategorin 

”prover/provtagning”. I många fall där detta inte rapporterades muntligt noterades dock att 

den rapporterande och mottagande sjuksköterskan tittade på denna kategori tillsammans på 

datorn. Eftersom muntlig överrapportering var ett inklusionskriterie valde författarna att 

endast registrera muntlig information. Därför blir resultatet för denna kategori missvisande.  

 

Metoddiskussion 

En direkt observation valdes i föreliggande studie för att det som observerades skedde i 

realtid (Bryman, 2002). Detta gav en helhetsbild och en större förståelse för sammanhanget 

(Olsson & Sörensen, 2011). Till följd av att en icke-deltagande metod valdes kunde all 

uppmärksamhet riktas mot vad deltagarna rapporterade, vilket minskade risken att 

överrapporteringens innehåll och duration samt rapportören påverkades. En strukturerad 

observation valdes eftersom metoden var lämplig för att besvara studiens syfte (Bryman, 

2002).  
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Den strukturerade observationen tydliggjorde vad som skulle observeras och möjliggjorde 

ett systematiskt tillvägagångssätt. SBAR-modellen är i sig ett strukturerat verktyg och 

därför tedde det sig naturligt att använda en strukturerad metod. En nackdel med denna 

metod kan vara att viss information som framkommer under överrapporteringen inte passar 

in någonstans i protokollet (Polit & Beck, 2012). Enligt författarna till föreliggande studie 

kan detta vara en stressor för observatörerna och leda till att relevant information som ges 

direkt efteråt missas. Vidare anser författarna att syftet med studien hade blivit svårare att 

besvara om en annan metod än den som valts hade använts. Till exempel hade en intervju- 

eller enkätstudie inte besvara syftet angående följsamheten av SBAR utan i stället gett mer 

information om sjuksköterskans egen uppfattning om följsamheten av SBAR vid 

överrapportering. 

 

Observationer kan enligt Polit och Beck (2012) vara känsliga för bias, som både kan 

komma från deltagarna eller från observatörerna. Deltagarna kan till exempel bli påverkade 

av att de blir observerade. Det är svårt att veta om, hur och i vilken grad deltagarna i 

föreliggande studie blev påverkade av att bli observerade. Det går inte att säga hur 

överrapporteringen hade sett ut utan författarnas närvaro. Med tanke på att deltagarna var 

medvetna om att de blev observerade förelåg risk att deltagarna ville framhäva sig och 

därför ansträngde sig för att göra en korrekt och bra överrapportering. En sådan påverkan 

kan däremot enligt författarna inte urskiljas ur resultatet. För att minimera påverkan av 

deltagarna fick de endast information om att kommunikationen i samband med 

överrapportering skulle observeras och ordet ”SBAR” nämndes inte. För att minska bias 

ytterligare försökte författarna assimileras till omgivningen genom att bära arbetskläder.  

 

För att minimera bias krävs ett tillförlitligt protokoll och bra förberedelser för observatören 

(Polit & Beck, 2012). Observationsprotokollet som utformades för studien utgick från den 

modifierade SBAR-modellen för akutmottagningen vid det aktuella sjukhuset. I den 

modifierade SBAR-modellen framgår klart och tydligt vad som bör tas med och vad som 

är obligatoriskt att ta med i rapporten. Detta gjorde att ett utarbetat och validerat 

observationsprotokoll kunde utformas. Trots detta reviderades observationsprotokollet 

efter genomförd pilotobservation. Anledningarna till revisionen var för det första att 

protokollet inte var överskådligt, då det stäckte sig över två sidor. För det andra framkom 

det via pilotobservationen att författarna inte var samstämmiga angående vilka kriterier 

som skulle uppfyllas för de olika svarsalternativen. Trots revidering innehöll protokollet 

fortfarande många kategorier och rapporterna skedde under ett högt tempo, vilket gjorde 

att författarna upplevde svårigheter att hitta i protokollet under rapporten.  

 

Payne et al. (2000) belyser i en observationsstudie att överrapporteringarna bland annat 

präglades av ett högt tempo. Detta observerades även i föreliggande studie och tillsammans 

med att somliga kategorier aldrig togs upp eller togs upp i fel ordning försvårades 

observationerna ytterligare. Detta samt en hög ljudnivå och många avbrott kan anses 

medföra en ökad risk för att information som gavs gick förlorad. En styrka med 

föreliggande studie är att båda författarna observerade oberoende av varandra. Risken att 

en av författarna gick miste om information som gavs var större än att den andra skulle 

höra något som inte sades. För att öka tillförlitligheten valde författarna därför att ta med 

information som endast en av observatörerna registrerat, vilket genererade mer data. Om 

observationerna hade dokumenterats med ljudupptagning hade studiens tillförlitlighet 

troligtvis ökat då allt som sades hade kunnat registreras. Valet att inte spela in det som 

sades under överrapporteringarna var ett etiskt ställningstagande och en säkerhetsfråga.  
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Känsliga patientuppgifter som namn och personnummer är sekretessbelagda och således 

känsliga att hantera. Dessutom garanterades sjuksköterskorna konfidentialitet vilket hade 

försvårats vid en inspelning av överrapporteringarna 

 

Enligt Polit och Beck (2012) kan missuppfattningar eller feltolkningar ske då en 

observation kräver full koncentration och perception. Reliabiliteten i föreliggande studie 

kan ha minskat eftersom författarnas uppmärksamhet kan ha försämrats på grund av den 

stimmiga miljön, vilket även Bryman (2011) påpekar. I det enskilda fallet där författarna 

noterade olika svar valdes ”ja, fel ordning”. Författarna kom fram till att det troligtvis var 

större sannolikhet att ”ja” noterades trots att kategorin rapporterades i fel ordning, än vise 

versa.  

 

Under observationernas gång insåg författarna att variabeln ”ja” och ”ja, delvis” var svåra 

att skilja på. Tanken var att variabeln ”ja” skulle väljas då allt som var väsentligt för 

respektive patient i en kategori togs upp och variabeln ”ja, delvis” skulle väljas då delar av 

en kategori togs upp. Eftersom författarna inte hade tillgång till patienternas journal gick 

det inte att avgöra om något som inte togs upp under en kategori var väsentligt eller inte 

för den enskilde patienten. Detta var anledningen till att variabeln ”ja” och ”ja, delvis” 

slogs ihop till en gemensam variabel under bearbetningen av data och således även under 

presentation av resultatet, vilket författarna studie anser göra resultatet mer tillförlitligt.  

 

Då observationen skulle ske på ortopedsektionen, fanns inga patienter inlagda som 

uppfyllde kriterierna för muntlig överrapportering. Under observationen på kirurgsektionen 

överrapporterades inte tre stycken patienter trots att de uppfyllde 

överrapporteringskriterierna. Detta på grund av att den rapporterande sjuksköterskan inte 

träffat patienterna och således inte ansåg sig ha någon information att delge. Dessa tre 

patienter är inte inräknade i resultatet.  

 

Anledningen till att observationerna genomfördes vid överrapportering mellan kvälls- och 

nattarbetande sjuksköterska på den aktuella akutmottagningen var att detta var det enda 

tillfället då muntlig överrapportering skedde. Trots ett stort antal observerade 

överrapporteringar var antalet deltagare som observerades färre då varje sjuksköterska 

rapporterade flera patienter. Detta kan bidra till en lägre generaliserbarhet. Däremot skiljde 

sig inte rapporterna nämnvärt mellan rapportörerna vilket kan peka på en högre 

generaliserbarhet. Anledning till att författarna till föreliggande studie valde att observera 

den sektion på aktuell akutmottagning som för det specifika tillfället hade flest registrerade 

patienter var för att öka antalet observationer och på så sätt öka mängden data. Detta kan i 

sin tur i enlighet med Polit och Beck (2012) öka studiens generaliserbarhet.  

 

Däremot menar författarna att det kan vara svårt att generalisera föreliggande studies 

resultat till andra akutmottagningar och vårdinrättningar då observationsunderlaget i 

studien är begränsat. Denna studie kan och bör dock ändå väcka intresse på andra 

vårdinrättningar där SBAR tillämpas eller planerar att implementeras. 
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Slutsats 

Följsamheten av kommunikationsverktyget SBAR vid muntlig överrapportering på den 

aktuella akutmottagningen vid observationstillfällena var bristfällig. Författarna till 

föreliggande studie anser att patientsäkerheten kan äventyras då viktig information, såsom 

upplysningsskydd, läkemedel, smittorisk, allergier, fallrisk och trycksårsrisk, utelämnades i 

samtliga överrapporteringar. Studiens fynd är en kvalitetsindikator för den aktuella 

akutmottagningen och viktig att lyfta för att öka patientsäkerheten då endast 5,2 kategorier 

av 30 möjliga rapporterades i genomsnitt från akutmottagningens SBAR-protokoll. 

 

Fortsatta studier 

Författarna till föreliggande studie anser att det skulle vara betydelsefullt att göra en 

intervjubaserad studie på den aktuella akutmottagningen för att få en mer omfattande bild 

av hur sjuksköterskorna själva upplever överrapporteringen och tillämpningen av SBAR. 

Det skulle även vara intressant att veta hur sjuksköterskorna upplevde implementeringen 

av SBAR och om de anser att de fått tillräcklig utbildning i kommunikationsmodellen. 

Vidare skulle det vara av intresse att veta vilka faktorer som sjuksköterskan själv anser 

försämrar och förbättrar en överrapportering.  
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BILAGA I 

OBSERVATIONER JA 
JA, FEL 

ORDNING 

JA, 

DELVIS 
NEJ KOMMENTARER 

SITUATION      

Eget namn och titel      

Patientens namn      

ålder/personnummer      

Sökorsak      

Symtom      

Behandlingsbegränsningar      

Upplysningsskydd      

      

BAKGRUND      

Tidigare sjukdomar      

Smittorisk      

Allergier      

Läkemedel 
Imsup,blodfört, bltsänk, DM-lm 

     

Fallrisk      

Trycksårsrisk      

Anhöriga informerade      

      

AKTUELLT 

TILLSTÅND 

     

RETTS      

A: luftväg      

B: andning     Karaktär, AF, SAT, O2  

C: cirkulation     Puls, BT 

D: neurologiskt status     GCS, smärta, rörelse, huvud 

E: exponering     temp, hud, buk, elim, skador 

      

ÖVRIGT      

Avvikande vitalparametrar       

Prover/provsvar      

behandlingeffekt      

Infarter (pvk,/KAD)      

      

REKOMMENDATION      

Övervakningsnivå      

Planerad reevaluering 

vitalparametrar 

     

Planerad omv.tillsyn      

Väntar på provtagning 

/undersökning/behandling 

     

Planerad förflyttning      

      

Har du uppfattat? 

Frågor? 

     

 



    

BILAGA II 

 

     Stockholm 2013-09-13 

Till verksamhetschefen 

Akutmottagningen 

 

Vi heter Anna Dunberger och Louise Jörnhagen och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi ska under hösten genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som vi valt att studera berör överrapportering av 

patienter med hjälp av SBAR som kommunikationsverktyg (var god se nästa sida för 

sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Det skulle vara väldigt intressant 

att få genomföra arbetet på akutmottagningen. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs på akutmottagningen, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga. Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs i din 

verksamhet är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande 

undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 

 

  



      

PRESENTATION AV STUDIEN 

TITEL 

SBAR som kommunikationsverktyg utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 

PROBLEMOMRÅDE 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] anser att effektiv kommunikation är en 

förutsättning för en god och säker vård (SKL, 2010). Ett av de vanligaste 

kommunikationstillfällena i vården är överrapportering, vilket innebär att information om 

patientens tillstånd och fortsatta vård överförs från en vårdgivare till en annan. Vid skifte 

av vårdgivare, till exempel vid passbyte av sjuksköterskor innebär överrapportering även 

att ansvaret för patientens vård tas över av nästkommande sjuksköterska. En effektiv 

kommunikation kan dock hämmas av tidsbrist, olika fokus från sändare och mottagare 

samt ineffektiva kommunikationsmetoder (Blouin, 2011). För att underlätta 

överrapportering inom sjukvård kan olika kommunikationsverktyg användas. Ett exempel 

på ett sådant verktyg är SBAR som står för: Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 

Rekommendation (Fossum, 2013). Genom att implementera SBAR skapas en gemensam 

kommunikationsstruktur där adekvat information för situationen lyfts fram och risken för 

att information misstolkas eller glöms bort minimeras (SKL, 2010), samtidigt utesluts 

irrelevant information (Dunsford, 2009). 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att ur ett patientsäkerhetsperspektiv undersöka hur vårdgivare följer 

kommunikationsverktyget SBAR vid överrapportering. 

 

METOD 

Metoden som kommer att användas i denna studie är en direkt, strukturerad, icke-

deltagande observationsstudie. Detta innebär att vi själva inte kommer att delta utan endast 

observera deltagarna med hjälp av en väl genomarbetad observationsmall. Deltagarna 

kommer ej vara medvetna om att det är specifikt tillämpningen av SBAR som observeras. 

Detta för att få ett mer tillförlitligt resultat. 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE 

Studien är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta utan att ange skäl i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen (2008), dessutom garanteras sjuksköterskorna 

konfidentialitet. Under observationen kommer fokus ligga på överrapporteringens struktur. 

Uppgifter om patientens identitet eller diagnos kommer inte att dokumenteras och vi 

kommer att följa Offentlighets- och sekretesslagen [OLS] och har därmed tystnadsplikt 

(SFS, 2009:400). Endast författare samt handledare kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet som efter studiens slut förstörs. 

 

TIDSLÄNGD FÖR ARBETET  

Arbetet sträcker sig över total tio veckor, varav cirka fem tillfällen kommer att gå till själva 

observationerna på akutmottagningen. 



      

  

 

 

Jag godkänner härmed att Anna Dunberger och Louise Jörnhagen får utföra studien SBAR 

som kommunikationsverktyg utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv på kliniken under 

tidsperioden oktober-december 2013. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 



      

BILAGA III 

TILL SJUKSKÖTERSKOR PÅ AKUTMOTTAGNINGEN! 
 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter från Sophiahemmet Högskola som ska skriva vårt 

examensarbete nu till hösten och vi skulle behöva just din hjälp! 

Vi vill göra en observationsstudie på överrapportering på akutmottagningen. Det innebär 

att vi under några tillfällen vill observera när överrapportering från en sjuksköterska till en 

annan sjuksköterska sker.  

Studien är frivillig och ni som deltar kan när som helst avbryta utan att ange skäl och 

dessutom garanteras ni självklart konfidentialitet. Under observationen kommer fokus 

ligga på överrapporteringens struktur och uppgifter om patientens identitet eller diagnos 

kommer inte att dokumenteras. Vi kommer att följa Offentlighets- och sekretesslagen och 

har därmed tystnadsplikt. Endast vi och vår handledare kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet som efter studiens slut förstörs. 

 

Vänlig hälsning  

Ssk-studenter Sophiahemmet Högskola: Handledare: 

 

 

 

Anna Dunberger   Karin Casten Carlberg 

anna.dunberger@gmail.com  08-406 29 10 

073-959 77 67     

 

 

 

Louise Jörnhagen 

Louise.jornhagen@gmail.com 

070-442 19 35 
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