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Abstrakt
Inom sjukhus sker dagligen ett stort antal överrapporteringar och i
samband med förflyttningar och överrapportering finns risken att
viktig information går förlorad. SBAR är en kommunikationsmodell
som används inom vården vid överrapportering för att ge tydligare
struktur åt informationsöverföringen. Syftet med denna litteraturstudie
var att undersöka om det fanns evidens för att SBAR kan
kvalitetssäkra kommunikationen samt om det fanns ett samband
mellan implementering av SBAR och minskad förekomst av
vårdskador.  Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie i
vilken 22 vetenskapliga artiklar ingick. Resultatet visar på att det finns
s t a r k t v e t e n s k a p l i g t u n d e r l a g f ö r a t t S B A R s o m
kommunikationsmodell kvalitetssäkrar kommunikationen och ett
begränsat vetenskapligt underlag för att SBAR k a n minska
förekomsten av vårdskador. SBAR säkerställer att ingen relevant
information utelämnas vid rapportering och kvalitetssäkrar
kommunikationen.

Nyckelord: SBAR, kommunikation, vårdskador, kvalitetssäkring,
överrapportering, omvårdnad.
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Inom slutenvården i Sverige sker dagligen ett stort antal överrapporteringar och förflyttningar

av patienter mellan avdelningar och personer som är multisjuka kan behöva vårdas på flera

olika avdelningar under olika skeden av sin sjukdom.  Det är inte ovanligt att patienter som

kräver kirurgisk vård passerar genom upp till åtta avdelningar innan de är färdigbehandlade på

sjukhuset och så mycket som 70 % av alla vårdskador grundar sig i bristfällig kommunikation

när patienten flyttas mellan avdelningar på sjukhus (Boutilier, 2007). Enligt SOSFS (2005:12)

definieras vårdskada som: lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död

som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens

tillstånd.

För att kvalitetssäkra kommunikationen och minska risken för brister i

informationsöverföringen kan standardiserade systematiska system för överföring av

information användas (Wallin & Thor, 2008). Rodgers (2007) beskriver att det är lämpligt att

använda sig av en strukturerad modell. Det finns ett flertal sådana modeller som ger en

förutsägbar struktur åt överlämnandet av information och på så vis kvalitetssäkrar

kommunikationen. Med kvalitetssäkrad kommunikation menas i denna litteraturstudie att rätt

information ges, vid rätt tillfälle, på rätt sätt, till rätt person för att bästa möjliga resultat

uppnås (jfr. Varkey, Reller & Resar, 2007).

En sådan modell är SBAR som är en akronym för Situation, Background, Assessment och

Recommendation. Den modell som finns för SBAR i ett svenskt sammanhang är situation,

bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. SBAR kan användas vid all sorts

kommunikation, muntlig, skriftlig, ansikte mot ansikte, via telefon och både vid akuta och

icke akuta situationer. Under varje bokstav skall den som tagit kontakten beskriva olika saker.

Under S beskrivs kort till mottagaren varför kontakten upprättats, sitt eget namn, titel, vilken

avdelning han eller hon kommer ifrån samt patientens personuppgifter. På B ges en kort

beskrivning av relevant sjukdomshistorik, utredningar, diagnos och behandling. Under A skall

fakta om det aktuella tillståndet, vitalparametrar, eventuella förändringar i patientens tillstånd

och patientens aktuella behov beskrivas. Under R, ges förslag på lämplig åtgärd, exempelvis

om mottagaren skall komma till patienten direkt, om nya prover skall tas eller lämplig

intervention för att stödja patientens behov. När överrapportering sker till specialistvård är det

inte alltid lätt att veta lämplig rekommendation, därför är det viktigt att bakgrund och behov

beskrivs tydligt så den som tar emot rapporten kan formulera en relevant intervention. När
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överrapportering sker med hjälp av SBAR skall samtliga punkter vara förberedda innan

kontakt med mottagaren tas (Wallin & Thor, 2008).

Att flytta patienter mellan avdelningar på ett sjukhus är förenat med många problem och

risker för patienter och anhöriga. Boutillier (2007) beskriver att patienter som flyttas från

intensivvårdsavdelningar sällan kommer ihåg att de har vistats där. Även anhöriga drabbas av

flytten från intensivvårdsavdelning då patienten flyttas till en mindre personaltät avdelning.

Detta kan medföra oro, ångest, en känsla av att patienten inte får bästa möjliga vård och en

rädsla för att personal eller resurser inte skall finnas där om det skulle hända någonting med

patienten. 

Även Wallin och Thor (2008) beskriver att när en patient flyttas mellan avdelningar finns det

risk för att viktig information fattas både i den muntliga överlämningen av patienten och i

journalanteckningarna. De beskriver även att olika professioner kommunicerar olika på grund

av skillnader i grundutbildning och utbildningsmetoder.  Sjuksköterskan är mer beskrivande i

sin kommunikation medan läkaren är kort och koncis och tenderar att sammanfatta

informationen i koder. Detta kan resultera i att diagnosen och interventioner är underförstådda

och inte står i klartext utan bara existerar i omskriven form i journalen.

Hendrich, Fay och Sorrells (2004) visar på ett tydligt samband mellan minskade förflyttningar

av patienter och minskat antal felmedicineringar. På ett sjukhus genomfördes

omstruktureringar för att minska antalet förflyttningar. Genom att fokusera på att göra miljön i

rummen anpassningsbar kunde flera typer av patienter vårdas i rummen. I studien lyckades

man minska antalet förflyttningar, och då även överrapporteringarna mellan avdelningarna

med 90 %. Som en följd av minskat antal överrapporteringar mellan avdelningarna minskade

felmedicineringarna med 70 %.

Det är inte bara kommunikationen mellan och inom professioner som blir bristfällig på grund

av den ostrukturerade kommunikationen utan även kommunikationen mellan personal och

patient. Under det senaste årtiondet har läkare ordinerat fler diagnostiska prover än vad de har

gjort tidigare och trenden visar att det fortsätter att öka. Detta medför att fler och fler patienter

kommer att falla mellan stolarna om inte ett strukturerat kommunikationssätt införs som

säkerställer att informationen når fram till patienterna (Gale, Bisset-Siegel, Davidson & Juran,

2011). Gandhi (2005) beskriver att endast två tredjedelar av läkarna meddelar onormala



4

provsvar till patienterna. Undersökningen visade dessutom att så mycket som 25 % av de

läkare som var med i undersökningen saknade en tillförlitlig metod för att ta reda på vilka

patienter som inte hade blivit meddelade om sina provsvar.

Även om patienten inte förflyttas mellan avdelningar finns det kritiska tidpunkter då

information riskerar att gå förlorad eller förvrängas. Inom vården sker det på varje

vårdavdelning minst tre stycken överrapporteringar av patienter per dygn vid skiftbyten.

Risken för att någonting glöms bort eller att informationen förvrängs är således väldigt stor.

Wacogne och Diwakar (2010) beskriver att skiftbyten medför en ökad risk för vårdskador. De

olika skiften har ansvar för att informationen rapporteras vidare till nästa skift på ett effektivt

sätt, men det har hänt många gånger att information som inte har förts vidare har lett till

försenad diagnos eller försenad insättning av behandling. Enligt Ottewill, Urben och Elson

(2007) beskriver 41 % av personalen att viktig patientrelaterad information missas att

överföras vid skiftbyten på grund av bristande struktur i kommunikationen.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna litteraturstudie var att studera effekten av SBAR vid informationsöverföring

inom hälso- och sjukvård. Den kommunikation som denna litteraturstudie kommer att

fokusera på är den mellan sjuksköterskor samt kommunikation mellan sjuksköterskor och

övrig vårdpersonal. De frågeställningar som besvaras är; Har införandet av SBAR effekt på

kvalitetssäkring av kommunikation? Har införandet av SBAR effekt på antalet vårdskador?

Metod

Denna litteraturstudie har designats med utgångspunkt i den modell som beskrivs enligt SBU

2011:1) vad gäller att sammanställa evidensbaserad kunskap. För att besvara syfte och

frågeställningar har vetenskapliga studier sammanställts och evidensgraderats. Enligt SBU

(2011:1) är PICO-systemet användbart för att utveckla en frågeställning inom medicinska

områden. Modellen är även användbar inom omvårdnad. PICO är en akronym för

Patient/population/problem, Intervention/index test, Comparison/Control samt Outcome.

PICO-tabellen för denna litteraturstudies frågeställning redovisas i Tabell 1.
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Tabell 1 PICO-tabell
Problem Intervention Comparison Outcome
Ostrukturerad
kommunikation vid
överlämning av
patientinformation

Strukturera upp
kommunikationen
genom SBAR

Ingen strukturering av
kommunikationen

Kvalitetssäkring av
kommunikationen och
minskning av
vårdskador och
tillbud.

För att hitta stöd för detta användes vetenskapliga artiklar som ansågs kunna svara till

frågeställningarna och syftet. Systematiska sökningar genomfördes i Cinahl, Cochrane,

SweMED+ och Scopus. Även ett antal manuella sökningar genomfördes under studiens gång

då det upptäcktes intressanta referenser i de artiklar som valts ut från databaserna, så kallad

snowballing (SBU 2011:1).

Inklusions- och exklusionskriterier

Det enda sökordet som användes var SBAR. Inklusionskriterier för litteratursökningen var att

studierna skulle svara mot syftet, vara peer reviewed, (Cinahl var den enda databasen som

tillät urval utifrån detta kriterium), studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska

samt tillgängliga i fulltext. Enligt SBU (2011:1) är artiklar som är svåra att lokalisera oftast av

lägre kvalité vilket motiverar att exkludera artiklar som inte fanns i fulltext. Artiklarna skulle

vara publicerade efter år 2000. De artiklar som har valts ut från databaserna för

relevansbedömning och kvalitetsgranskning var de som hade fokus på att implementera

SBAR och studerade hur det kunde påverka kommunikationen genom att strukturera upp den.

Urvalet av artiklar som passade till dessa kriterier gjordes genom att läsa artiklarnas abstrakt

om ett sådant fanns och på så vis bedöma om artikeln var relevant eller ej. Eftersom sökning

med SBAR som enda sökord endast gav 183 träffar begränsades ej sökningen med ytterligare

sökord. Sökningen redovisas i tabell 2.

Tabell 2 Litteratursökning – Sökningarna genomförda 2012-01-31
Databaser Sökord Antal träffar Antal utvalda
Cinahl SBAR 46 22
Cochrane SBAR 1 0
SweMED+ SBAR 1 0
Scopus SBAR 134 26
Manuell sökning 3 3
Totalt 183 51
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Relevansbedömning

När de valda artiklarna plockats ut ur databaserna och kontrollerats att de inte har valts ut i

både Cinahl och Scopus påbörjades en relevansbedömning enligt den modell för

relevansbedömning som rekommenderas av SBU (2011:1). Av totalt 51 artiklar var 14

dubbletter som hämtats ur både Cinahl och Scopus och förkastades således. Det egentliga

antalet artiklar innan relevansbedömningen påbörjades var alltså 37. Av dessa 37 artiklar

bedömdes 22 vara relevanta för denna studie. De områden som togs hänsyn till under

relevansbedömningen var studiepopulationen, den undersökta interventionen,

jämförelseinterventionen, effektmåttet och studiens längd och uppföljningstid.

Kvalitetsgranskning

Därefter granskades artiklarna med de mallar som finns i SBU (2011:1) för

kvalitetsgranskning som grund. De områden som ingick i granskningen var studiens design,

population, bortfall och hur tydligt förfarandet var beskrivet. I de fall där formulären

bedömdes innehålla frågor som inte passade till studiens utformning anpassades frågorna så

att de passade studien bättre. Vissa frågor användes inte om den inte gick att anpassa för att ge

en rättvis kvalitetsgranskning. Exempel på en frågeställning som inte var tillämplig till alla

studiedesigner och som därför inte inkluderats i vissa kvalitetsgranskningar var frågan ”är det

en kliniskt relevant kontrollgrupp?”, detta då vissa studier saknar kontrollgrupp. Efter

kvalitetsgranskningen har artiklarna fått en av tre kvalitetsgrader: Hög, Medel eller Låg

kvalité. Artiklarna granskades och fördes in i en tabell för att lättare kunna överblicka

huvudfynden och artiklarnas kvalité (Tabell 3).

Analys

Efter kvalitetsgranskningen markerades de delar ur resultatet i studierna som svarade på de

två frågeställningarna och plockades ut och fördes in i en tabell för att lättare få en överblick

över hur resultatet skulle presenteras. Detta visade på att artiklarna dels undersöker

kvantitativt hur SBAR och strukturerad kommunikation förändrar kommunikationen, men i

flertalet artiklar finns det även en kvalitativ del som beskrev hur personalen upplevde

införandet och användandet av SBAR. Det visade även på att de kvantitativa delarna i de

olika artiklarna hade heterogen data vilket enligt SBU (2011:1) betydde att mer avancerade

statistiska verktyg inte kunde användas för att skapa statistisk data. De kvalitativa delarna

presenteras genom citat för att ge en förståelse av hur sjukvårdspersonal och patienter

upplever arbetet med SBAR.



7

Evidensgradering

Evidensgraderingen genomfördes enligt en modifierad GRADE-skala som är ett instrument

som används av organisationer som exempelvis WHO, NICE, cochrane collaboration och

SBU. GRADE-skalan har fyra evidensgrader, Hög evidensgrad, måttlig evidensgrad, låg

evidensgrad och mycket låg evidensgrad. I den skala som användes i denna studie och av

SBU (2011:1) har hög evidensgrad utbytts mot starkt vetenskapligt underlag, måttlig

evidensgrad utbytts mot måttligt starkt vetenskapligt underlag, låg evidensgrad utbytts mot

begränsat vetenskapligt underlag och mycket lågt evidens har utbytts mot otillräckligt

vetenskapligt underlag. I ett första steg utfördes en preliminär evidensbedömning där

författarna enbart tog hänsyn till studiernas design. För att få starkt vetenskapligt underlag

krävdes att studien var randomiserad. För begränsat vetenskapligt underlag skulle det vara

observationsstudier, kohort och fall-kontrollstudier. Den lägsta evidensgraden, otillräckligt

vetenskapligt underlag tillföll fallstudier. När denna bedömning var utförd kunde den

tilldelade evidensgraden sänkas om det fanns brister i studiedesignen, om studierna hade

bristande överensstämmelse mellan dem, om det finns brister i överförbarheten, bristande

precision eller hög sannolikhet för publikationsbias. Evidensgraden kunde höjas om det fanns

stora effekter och inga confounders, eller confounders som inte var med i analysen borde ge

bättre resultat för interventionsgruppen.

Resultat

Syftet med denna litteraturstudie var att studera effekten av SBAR vid informationsöverföring

inom hälso- och sjukvård. 

Införandet av SBAR:s effekt på kvalitetssäkring av kommunikation

Enligt GRADE-skalan (SBU, 2011:1) bedöms det finnas starkt vetenskapligt underlag för att

införandet av SBAR har positiv effekt på kvalitetssäkring av kommunikation. Detta eftersom

litteraturstudien innehåller fyra RCT studier, tre CCT studier samt en kohortstudie av hög

kvalitet som svarar till den första frågeställningen i denna litteraturstudie. Dessutom finns 10

studier av olika design med medelkvalité som även svarar på den första frågeställningen.
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Tabell 3 Finns det evidens för att SBAR kan kvalitetssäkra kommunikationen?
Studie Huvudfynd Kvalitetsbedömning
Andreoli et al. 2010 Kanada Upplevelsen av säkerhet ökade signifikant efter implementeringen

av SBAR 

(38 % till 59 %). Kommunikation och feedback kring fel och brister

ökade från (52 % till 67 %).  Kommunikationen kring fel och brister

handlade mindre om att skuldbelägga efter implementeringen (39 %

till 51 %). Säkerheten kring överlämningar och överrapporteringarna

ökade (30 % till 57 %). Bättre samarbete kring säkerhet (63 % till 79

%). Så gott som alla aspekter av säkerhet fick en signifikant

förbättring efter att SBAR infördes.

Situation och bakgrund var lätta att förmedla, aktuellt tillstånd var

svårare att bedöma och endast få gjorde rekommendationer.

Personalen använde sig av SBAR i så väl akuta som icke-akuta

situationer.

Kvalitetsgrad: Hög

En väl genomförd CCT som

pågick i ett år. 85 deltagare vid

baseline, efter bortfallet var 59

deltagare fortfarande kvar

Beckett och Kipnis 2009 USA 27 aspekter undersöktes 13 säkerhet och 14 lagarbete/teamwork. 6

av 13 säkerhetsaspekter (CI=95%) hade en statistiskt signifikant

förbättring efter SBAR infördes. 6 av 14 av teamworkaspekterna

(CI=95%) hade statistiskt signifikant förbättring av SBAR. Totalt 12

av 27 aspekter fick statistiskt signifikant förbättring av SBAR.

Felmedicineringar och felbehandlingar hanteras på ett korrekt sätt.

Personalen vet vem de ska rådfråga om sådana problem. Det är

lättare att diskutera potentiella eller reella fel och personalen är nöjd

med hur de kommunicerar med läkare och andra sjuksköterskor.

Personalen följer regler och riktlinjer och upplever att de får

feedback om sitt agerande

SBAR möjliggjorde en snabb, koncis och korrekt rapportering av

patienters tillstånd och behov. SBAR gav även struktur som gjorde

att livsviktig information kom fram vid rapporteringen.

Personalen drar stor nytta av SBAR och det ger en bra

kommunikationsmodell för personalen vilket i slutändan bidrar till

bättre patientsäkerhet.

Läkarna säger att de får bättre information vid rapporter och då de

kontaktas per telefon.

Kvalitetsgrad: Medel

En kohortstudie med 280

deltagare, efter bortfallet är

endast 71 deltagare kvar, Detta

ger denna studie medelkvalité.
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Forts. Tabell 3 Finns det evidens för att SBAR kan kvalitetssäkra kommunikationen?
Studie Huvudfynd Kvalitetsbedömning
Boaro et al. 2010 Kanada Med SBAR fokuserar man på att lösa problem istället för att söka en

syndabock vilket gjorde att de kom fram till konkreta lösningar som

löste problemet i större utsträckning.

SBAR är effektivt för att det hjälper personalen att fokusera på

problemet i fråga istället för personen vilket gjorde att de kom fram

till bra lösningar lättare.

SBAR är en bra modell för att ge struktur åt verbal kommunikation

mellan och inom professioner på en rehabiliteringsklinik. 

Genom att använda SBAR kunde personalen förmedla sina

bekymmer angående patienten på ett mer objektivt sätt med

motiveringar till rekommendationerna vilket gav större förståelse för

den som mottog informationen. Detta gjorde att patienterna fick den

vård som rekommenderats i större utsträckning.

Kvalitetsgrad: Låg

En fallstudie med dåligt

beskriven metod och oklart urval

av deltagare.

Clark et al. 2009 Australien Till en början var personalen negativt inställd till SBAR då de tyckte

att de redan överförde informationen på bästa sätt, men med tiden så

ändrades den uppfattningen till en positiv syn. SBAR är mycket bra

för studenter och nyexaminerade. Ett bra stöd för rapportering,

speciellt i slutet av skiftet då man är trött.

Användandet av SBAR ledde till tidigare upptäckter om patienters

försämrade tillstånd, tidigare kontakt med läkare samt tidigare

insatta interventioner för att förbättra patientens tillstånd.

Efter införandet av SBAR upplever 68 % av sjuksköterskorna att de

alltid får informationen de behöver vid informationsöverlämning och

att informationsöverlämningen mellan skiften förbättrats sedan

SBAR införts. 72 % av personalen upplever att

informationsöverlämningen var mer strukturerad och att deras egna

kommunikationsfärdigheter hade ökat. 80 % av personalstyrkan

kände sig mer självsäkra när de talade med läkare och 62 % sa att

SBAR hjälpte dem att veta vad de skulle säga när de samtalade med

läkare.

Fortsatt implementering av SBAR är problematisk pga många

deltidsanställda och timvikarier. 

Kvalitetsgrad: Medel 

En väl genomförd kohortstudie,

men ett stort bortfall sänker

kvalitetsgraden.

D'agincourt-Canning et al. 2011

Kanada

 Kommunikationssvårigheter grundar sig ofta i att olika människor

har gått olika skolor och kommer från olika arbetskulturer vilket

medför att de har olika sätt att kommunicera. Mindre autonomi för

professionerna och större krav på gemensamma

kommunikationsmodeller som SBAR är viktigt för att strukturera

upp och standardisera kommunikationen.

Kvalitetsgrad: Medel 

En väl genomförd litteraturstudie.
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Forts. Tabell 3 Finns det evidens för att SBAR kan kvalitetssäkra kommunikationen?
Studie Huvudfynd Kvalitetsbedömning
Donahue et al. 2011 USA SBAR har gjort det lättare att rapportera och relevantare och

utförligare information rapporteras. SBAR har blivit det naturliga

sättet att prata på avdelningen. Personalen pratar mindre strunt vid

rapporter och fokuserar på de som är relevant för patienten i större

utsträckning än tidigare.

Kvalitetsgrad: Hög

Denna kohortstudie är av hög

kvalité på grund av storlek och en

välbeskriven metod. Trots stort

bortfall är över hundra deltagare

med.

Dunsford 2009 Kanada/USA Att införa SBAR hjälper personalen att organisera tankarna och

förbereda viktig information vid rapportering. Det blir mindre

kallprat vid rapportering och mottagaren behöver inte filtrera ut

relevant information.

Kvalitetsgrad: Låg

En litteraturöversikt där

förfarandet inte är väl beskrivet. 

Edwards och Woodard 2008 USA Ambulanspersonalen kan kommunicera effektivt med

avdelningspersonalen genom SBAR. Genom att få en korrekt och

aktuell rapport så kan sjuksköterskan som tar emot patienten göra

rätt förberedelser och förutse komplikationer i god tid.

Enhetschefen rapporterar att kommunikationen mellan den som

levererar patienten och den som tar emot har ökat. Informationen är

korrekt rapporterad för att SBAR är genomtänkt innan rapporten

börjar. 

SBAR gjorde det lättare att identifiera motsägelsefull information

och sköterskan kunde administrera korrekt behandling.

Kvalitetsgrad: Låg

En kohortstudie där de inför

SBAR, men med icke adekvata

effektmått.

Field et al. 2011 USA När SBAR infördes så kontrollerades och rapporterades de boendes

PK-värden oftare, vilket medförde att PK-värdet i större utsträckning

höll sig inom det terapeutiska området för interventionsgruppen

jämfört med kontrollgruppen.

Efter införandet av SBAR observerades en minskad mängd tillbud

angående medicinering som fel dos, fel intervall, fel medicin m.m.

20 % minskning av waranrelaterade tillbud. Minskningen var i

jämförelse med kontrollgruppen och samtlig data av statistisk

signifikans (p<0.05, CI=95 %)

Kvalitetsgrad: Hög

En väl genomförd RCT med stort

deltagarantal och inget bortfall.

Haig, Sutton och Whittlington

2006 USA

Efter införandet av SBAR så minskade antalet felmedicineringar

från 29,97 till 17,64 per 1000 patientdagar. 

Kvalitetsgrad: Låg

En fallstudie där förfarandet inte

är väl beskrivet. 
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Forts. Tabell 3 Finns det evidens för att SBAR kan kvalitetssäkra kommunikationen?

Studie Huvudfynd Kvalitetsbedömning
Hill och Nyce 2010 Kanada Under överlämningen mellan skift är det störst risk att information

faller bort. Detta då det saknas en formell utbildning och en

gemensam kommunikationsmodell.

Kvalitetsgrad: Medel 

En litteraturöversikt som

innehåller 3 litteraturöversikter

och 24 artiklar.

Kesten 2011 USA De som utbildats inom SBAR som kommunikationsmodell

uppfattade problem hos patienten i högre utsträckning och

kommunicerade dessa problem vidare med bättre kvalité (p=0.005).

I studien så visade sig de som utbildats inom SBAR rapportera

patientens relevanta bakgrund i högre utsträckning än de som inte

använde SBAR (p=0.02).

Kvalitetsgrad: Hög

En väl genomförd och beskriven

RCT med ett ytterst litet bortfall.

Ludikhuize, de Jonge och

Goossens 2011 Nederländerna

Endast en deltagare använde sig konsekvent av SBAR som modell.

Detta visar på att det inte bara går att säga åt personalen att använda

SBAR, utan personalen måste utbildas och motiveras i användandet.

Kvalitetsgrad: Hög

En väl genomförd och

presenterad CCT utan bortfall.

Marshall, Harrison och Flanagan

2009 Australien

De deltagare som var utbildade inom informationsöverlämning med

hjälp av SBAR fick en totalt sett högre poäng än

interventionsgruppen (10,19 till 17,39. p=0,001) vid bedömningen

av kommunikationsfärdigheter.

Även vid telefonrapportering så fick interventionsgruppen högre

poäng än kontrollgruppen (p=0,001).

Kvalitetsgrad: Hög

En väl genomförd och beskriven

RCT med 177 deltagare och ett

minimalt bortfall.

Miller, Riley och Davis 2009

USA

SBAR-R användes inte konsekvent av all personal. Studien visade

på att personalen måste utbildas och motiveras att använda sig av

SBAR för att metoden ska få önskad effekt.

Kvalitetsgrad: Hög

En CCT med stor population

(420 deltagare) och inget bortfall.

Mitchell et al. 2012 USA SBAR är ett bra instrument för att förmedla information. Med SBAR

minskade mängden missförstånd. Chronbach alpha (>0.7) visade att

samtliga som tagit del av informationen hade förstått den på likartat

sätt. Även ovana användare av SBAR fick bra resultat då de använde

modellen för att överlämna information. SBAR kan anpassas för att

bättre fungera med den verksamhet som den ska verka i, i studien

ökade Cronbach alpha allt eftersom modellen anpassades.

Kvalitetsgrad: Medel 

En väl genomförd kohortstudie

utan bortfall. Ett litet

deltagarantal drar ner

kvalitetsgraden

Riesenberg, Leitzsch och Little

2009 USA

En risk med införandet av minnesramsor som SBAR vid

överrapportering är att det blir en ”dataöverföring” istället för en

givande diskussion om patientens tillstånd och behandling.

Kvalitetsgrad: Medel

En litteraturöversikt där 46

artiklar ingår.
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Forts. Tabell 3 Finns det evidens för att SBAR kan kvalitetssäkra kommunikationen?

Studie Huvudfynd Kvalitetsbedömning
Shannon, Long-Sutehall och

Coombs 2011 Storbritannien

SBAR som kommunikationsmodell underlättar att viktig information

inte går förlorad vid överrapportering mellan kollegor och ger en

säkrare informationsöverföring.

Kvalitetsgrad: Medel

Denna studie är en

tvärsnittsstudie som är väl

genomförd med 74 deltagare,

men efter bortfall är populationen

nere på 49 deltagare.

Siassakos et al. 2011

Storbritannien

De deltagare som använde sig av SBAR för

informationsöverlämning inom teamet och till läkaren var mer

effektiva och uppfattade problem samt insatte interventioner tidigare

än kontrollgrupper som inte använde sig av SBAR.

Kvalitetsgrad: Hög

En väl genomförd RCT med 114

deltagare.

Telem et al. 2011 USA Införandet av SBAR underlättade kommunikationen mellan

sjuksköterskor och läkare, där kommunikationen ansågs vara det

största hindret för kvalitetssäker samverkan. Även i

kommunikationen mellan läkare så fördes viktig information säkrare

och fel i receptskrivningen minskade från 14,5 % till 12,2 % vilket

anses vara statistiskt signifikant (P=0,003).

Kvalitetsgrad: Medel 

En väl genomförd  CCT helt utan

bortfall.

Velji et al. 2008 Kanada Förbättringar i 11 av de 12 undersökta kategorierna som handlade

om patientsäkerhet, arbetsmiljö och samarbete inom och utanför

vårdavdelningen. Signifikant skillnad (skillnad på >5 %) skedde i 8

kategorier och statistiskt signifikant (p<0.05) skillnad i 5. De

statistiskt signifikanta förbättringarna skedde i utvecklingsarbete

inom organisationen, öppen kommunikation kring fel och brister

samt ledningens arbete kring förbättrad patientsäkerhet. Förbättring

skedde i relation till baseline och till kontrollgruppen (övriga

sjukhuset). Ökad rapportering av reella eller potentiella vårdskador

skedde. SBAR ger en tydligt förbättrad patientsäkerhetskultur.

Kvalitetsgrad: Medel 

En väl genomförd CCT med över

1500 deltagare. Ett stort bortfall

drar ner kvalitetsgraden.

Woodhall, Vertacnik och

McLaughlin 2008 USA

Efter det att SBAR infördes på avdelningen får personalen klar och

koncis information om patienten i 90 % av fallen till skillnad från

60 % innan SBAR infördes.

Även i akut skeden användes SBAR och personalen var mer

förberedd och organiserad än vad de varit tidigare (från 53 % till

90%).

Läkarna upplever att de i 100 % av fallen förstår varför

sjuksköterskorna kontaktar denne jämfört med 76% tidigare. De

upplever att de i 90 % av fallen får tillräckligt med information för

att kunna ta ett kliniskt beslut(64 % innan SBAR infördes) och 100%

är nöjda med den strukturerade kommunikationen från

sjuksköterskorna i akuta skeden, en förbättring från 64 %.

Kvalitetsgrad: Medel

En kohortstudie där

genomförandet är lite oklart,

därav endast medelkvalité
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Ett flertal studier (Beckett & Kipnis, 2009; D'agincourt-Canning et al., 2011; Donhue et al.,

2011; Edwards & Woodward, 2008; Hill & Nyce, 2010; Kesten, 2011; Mitchell et al., 2012;

Shannon et al., 2011) visar att införandet av SBAR resulterar i en bra struktur att använda vid

informationsöverföring. Informationen som överlämnas är bättre strukturerad och mer

informationsrik eftersom den som skall ge informationen måste vara förberedd för att kunna

ge en rapport enligt SBAR-modellen. Marshall, Harrison och Flanagan (2009) beskriver att

efter personal utbildats inom SBAR så ökade deras kommunikationsfärdigheter med 70 %

(p=0.001). SBAR underlättar rapportering, säkrar att all viktig information rapporteras och

minskar risken för feltolkningar (Beckett & Kipnis, 2009; Boaro et al., 2010). Efter SBAR

infördes var det lättare att kommunicera kring fel och brister i omvårdnaden och öppenheten i

kommunikationen ökade med 4 % (p=0.04) (Velji et al., 2008). Istället för att skuldbelägga

och leta efter syndabockar söktes effektiva lösningar på problemen och icke-straffande

lösningar på misstag ökade med 13 %, detta kan härledas till ett ökat säkerhetstänk efter

införandet av SBAR och inte enbart användandet av SBAR som kommunikationsmodell.

Detta medförde att det var lättare för personalen att rapportera brister och felaktigheter.

Arbetet med patientsäkerheten ökade med 13 % (p=0.03) både på personal- och ledningsnivå

(Andreoli et al., 2010).

(SBAR) Helps me do a good handover when I’m tired at the end of the shift.
(Clark et al., 2009).

Sex studier (Beckett & Kipnis, 2009; Boaro et al., 2010; Dunsford, 2009; Siassakos et al.,

2011; Telem et al., 2011; Woodhall et al., 2008) beskriver att kommunikationen mellan

sjuksköterskor och läkare förbättrats sedan SBAR infördes. Sjuksköterskorna lämnade en mer

innehållsrik rapport, var tydligare med kontaktorsaken och rapporterade en relevant

patientbakgrund (Beckett & Kipnis, 2009; Boaro et al., 2010). Detta ledde till bättre förståelse

från läkarens sida och möjlighet att kunna ta ett korrekt kliniskt beslut angående patienten

ökade från 64 % till 90 % (Woodhall et al., 2008). Samarbetet inom personalstyrkan

förbättrades därför att SBAR inte förutsätter att den som tar emot informationen har

kännedom om patienten sedan tidigare. Därför rapporterades alltid all relevant information

som kontaktorsak och relevant sjukdomshistorik till all personal, även de som har tagit hand

om patienten tidigare. SBAR som kommunikationsmodell kan underlätta förståelsen mellan

olika professioner som kommunicerar på olika sätt, exempelvis mellan läkare och

sjuksköterskor (Siassakos et al., 2011). 



14

I have seen a dramatic improvement in communication with the use of the 
SBAR technique. (Woodhall et al., 2008).

In the emergency room, the SBAR tool has eliminated errors due to 
assumptions. Now the physiscian and nurse are on the same page from the very 
beginning. (Woodhall et al., 2008).

Hinder för användandet av SBAR 

Fyra studier (Clark et al., 2009; Miller, 2009; Ludikhuize et al., 2011; Riesenberg et al., 2009)

beskriver att det fanns problem med följsamhet från deltagare i studierna. Detta eftersom de

var ovana att använda sig av SBAR och därför inte använde sig av kommunikationsmodellen.

Detta var vanligare hos mer erfarna sjuksköterskor eftersom de hade utvecklat en egen modell

för kommunikationen under sina yrkesverksamma år och i en studie använde bara 4 % av

sjuksköterskorna sig av SBAR vid överrapporteringar trots försök att implementera

kommunikationsmodellen (Ludikhuize et al., 2011). Riesenberg et al. (2009) beskriver att den

negativa inställningen försvann i de flesta fall när sjuksköterskorna såg fördelarna med en

standardiserad kommunikationsmodell. Ett annat problem som förekom var att införandet av

SBAR gjorde överrapporteringen till en envägskommunikation och var ett hinder för

tvåvägskommunikation och en givande fri diskussion om patientens tillstånd och behandling

(Riesenberg et al., 2009). 

Införandet av SBAR:s effekt på antalet vårdskador

Enligt GRADE-skalan (SBU, 2011:1) bedöms det finnas begränsat vetenskapligt underlag för

att det finns ett samband mellan införandet av SBAR och minskade vårdskador. Detta

eftersom det finns två RCT-studier av hög kvalité, en CCT av medelkvalité och en fallstudie

av låg kvalité. Studierna undersökte inte frågeställningen tillräckligt noggrant för att kunna ge

ett starkare vetenskapligt underlag. Nya, bättre genomförda studier skulle kunna ge andra

resultat än dessa.
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Tabell 4 Finns ett samband mellan implementering av SBAR och minskade vårdskador?
Studie Huvudfynd Kvalitetsbedömning
Field et al. 2011 USA Efter införandet av SBAR observerades en

minskad mängd tillbud angående

medicinering som fel dos, fel intervall, fel

medicin m.m. 20 % minskning av

waranrelaterade tillbud. Minskningen var i

jämförelse med kontrollgruppen och samtlig

data av statistisk signifikans (p<0.05,

CI=95%)

Kvalitetsgrad: Hög

En väl genomförd RCT med stort

deltagarantal och inget bortfall.

Haig, Sutton och Whittlington 2006 USA Efter införandet av SBAR så minskade

antalet felmedicineringar från 29,97 per 1000

patientdagar till 17,64 per 1000 patientdagar.

Kvalitetsgrad: Låg

En fallstudie där förfarandet inte är väl

beskrivet. 

Siassakos et al. 2011 Storbritannien Då SBAR användes kom patientens problem

fram tidigare och rätt behandling kunde

sättas in i ett tidigare skede än när de inte

använde SBAR.

Kvalitetsgrad: Hög

En väl genomförd RCT med 114 deltagare.

Telem et al. 2011 USA Införandet av SBAR underlättade

kommunikationen mellan sjuksköterskor och

läkare, där kommunikationen ansågs vara det

största hindret. Även i kommunikationen

mellan läkare så fördes viktig information

bättre och fel i receptskrivningen minskade

från 14,5 % till 12,2 % vilket anses vara

statistiskt signifikant (P=0,003).

Kvalitetsgrad: Medel 

En väl genomförd CCT med 45 deltagare

helt utan bortfall.

Fyra studier (Field et al., 2011; Haig et al., 2006; Siassakos et al., 2011; Telem et al., 2011)

visade att SBAR som kommunikationsmodell minskade risken för felmedicinering. I en studie

av Haig et al. (2006) minskade felmedicineringarna från 29,97  till 17,64 per 1000

patientdygn (p<0.05) och i en studie av Field et al. (2011) minskade felmedicineringarna med

20 % (p<0.05). Studierna visade även att problem i omvårdnaden kring en patient

uppmärksammades i ett tidigare skede vilket ledde till att interventioner sattes in snabbare.

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att studera effekten av SBAR vid informationsöverföring

inom hälso- och sjukvård. 

Enligt denna litteraturstudie finns det starkt vetenskapligt underlag för att SBAR som

kommunikationsmodell kvalitetssäkrar kommunikationen inom och mellan professioner inom
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sjukvården. Litteraturstudien finner dock inga säkra evidens för att SBAR minskar antalet

vårdskador, men den finner en trend som stärker detta påstående och resultatet visar att det

finns begränsat vetenskapligt underlag. Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste

verktyg i hennes roll som arbetsledare och omvårdnadsansvarig och enligt

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) skall

sjuksköterskan inneha förmåga att planera, konsultera, informera och samverka med andra

aktörer i vårdkedjan samt verka för adekvat informationsöverföring och samverkan för att

uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet. Även om sjuksköterskor har utvecklat ett eget sätt

att framföra information och ta emot information från kollegor påverkar en formell utbildning

inom en kommunikationsmodell som SBAR kommunikationen positivt genom att ge en

struktur och på så vis underlätta för avsändare och mottagare (Edwards, Peterson & Davies,

2006). O'Connell et al. (2006) beskriver att kommunikation mellan professioner är den som

blir mest lidande när kommunikationen är ostrukturerad, men är även den som kan förbättras

mest med hjälp av en strukturerad kommunikationsmodell. Därför behöver både oerfarna och

erfarna sjuksköterskor träna upp sin förmåga att kommunicera mer effektivt för att

kvalitetssäkra kommunikationen där de arbetar. Införandet av en strukturerad

kommunikationsmodell medförde att sjuksköterskorna kunde lita på att de som tog över vid

skiftbytet hade fått all information, vilket resulterade i att sjuksköterskorna lättare kunde

släppa arbetet när skiftet slutade och inte ta med sig arbetet hem (Bowles, Mackintosh &

Torn, 2001). Genom en förbättrad kommunikation minskar risken för att värdefull information

går förlorad vid överrapporteringar. Detta innebär i förlängningen att patientsäkerheten ökas. 

Att införa förändringar tar tid och Barki och Huff (1985) beskriver att förväntningarna på

arbetsmiljöförändringar ofta är höga, vilket leder till missnöje om förändringarna inte når upp

till det förväntade resultatet direkt. Det är möjligt att de sjuksköterskor som provat använda

SBAR inte upplever att det är bättre än deras invanda sätt att kommunicera, detta kan leda till

att sjuksköterskan frångår SBAR som kommunikationsmodell då de inte upplever en snabb

förbättring av deras kommunikation. SBAR måste genomsyra hela vårdkedjan för att fungera

effektivt, om det inte används i hela vårdkedjan finns en risk för att SBAR upplevs som extra

arbete (Markley & Winbery, 2008). I denna litteraturstudie är de hinder som identifierats för

införandet av SBAR till största delen relaterade till problem att motivera personalen till

användandet av kommunikationsmodellen. Timmins (2008) beskriver att för att införa

någonting nytt i en organisation så smidigt som möjligt, krävs det att all personal görs

delaktig så snabbt som möjligt, så att personalen kan vara ett stöd åt varandra. Personalen kan
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vara motsträvig i sin inställning till SBAR som kommunikationsmodell då de anser att de

redan är effektiva i sin kommunikation. Detta motstånd kan försvinna när personalen

upptäcker fördelarna med en strukturerad kommunikationsmodell, men för att detta skall vara

möjligt måste de ge SBAR ett försök. 

Ett annat problem som identifierats i denna litteraturstudie vid införandet av SBAR är att

kommunikationen blir en monolog istället för en dialog. Detta går att ändra genom att

använda sig av SBAR-R där det sista R:et betyder repeat back eller repetera tillbaka. Där läser

mottagaren upp informationen som den har fått och hur den har uppfattat detta och den som

sänder informationen kan då höra om mottagaren uppfattat all information korrekt. För att

personalen ska kunna använda sig av SBAR krävs regelbunden utbildning och uppföljning i

SBAR. Särskild vikt bör läggas på aktuellt tillstånd och rekommendation, då det är dessa två

delar som sjuksköterskor upplever som svårast att kommunicera. I denna litteraturstudie

beskriver sjuksköterskorna att det är ovant att ge rekommendationer, åt exempelvis läkare, då

de upplever att de agerar utanför ramarna för deras profession. Enligt socialstyrelsen (2004) är

diagnostisering en process där flera professioner bidrar med sin kompetens. Därför är det

viktigt att sjuksköterskan kommunicerar sin bedömning av situationen för att komplettera och

underlätta andra professioners arbete. Detta eftersom sjuksköterskan är den som arbetar mest

patientnära och kan på så vis bidra med unik information om patienten. Det är viktigt att

komma ihåg att det sjuksköterskan kommunicerar under rekommendation endast är en

rekommendation och att enbart läkare har rätt att sätta in medicinsk behandling.   

Eftersom kommunikationen förbättras finns anledning att anta att antalet vårdskador

relaterade till kommunikation minskar. En vårdskada betyder inte bara en ekonomisk förlust

för sjukhuset och samhället, utan även ett stort patientlidande. Enligt socialstyrelsen (2008)

leder varje vårdskada i snitt till sex extra vårddygn vilket uppgår till en kostnad på ca 22 800

per vårdskada. Vårdskador är ett lidande för patienten och kan medföra men för livet. Genom

att införa SBAR kan kommunikationen kvalitetssäkras och på så vis minska antalet

vårdskador vilket leder till minskat patientlidande och minskade utgifter till följd av

vårdskador.

Metodkritik

Den metod som används i denna litteraturstudie är en systematisk litteraturöversikt som

genomförts i enlighet med SBUs (2011:1) riktlinjer. Genom ett systematiskt arbete minskas
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risken för att litteraturstudiens resultat påverkas av felaktigheter på grund av bias och

författarnas tidigare erfarenheter och åsikter. Genom användandet av en PICO-tabell har en

frågeställning utvecklats på ett systematiskt sätt. Litteratursökningarna som är gjorda utifrån

denna frågeställning har genomförts systematiskt och i flera stora databaser. Alla relevanta

artiklars abstrakt har granskats för att kontrollera om de är relevanta till denna litteraturstudie.

Om denna litteraturstudie haft större ekonomiska tillgångar hade fler artiklar kunnat beställas

och resultatet hade eventuellt kunnat påverkas. Resultatet bedöms utifrån GRADE-skalan och

en risk med denna metod är att patientnyttan utelämnas i bedömningen (SBU, 2011:1). Därför

har patientnyttan av SBAR diskuterats under diskussionsdelen i denna litteraturstudie.

En styrka i denna litteraturstudie är att samtliga relevanta artiklar används, inte enbart de som

stödjer ett önskat resultat. Vid litteratursökningen och relevansbedömningen gjordes en så

kallad triangulering, där forskarna oberoende av varandra valde ut och relevansbedömde

dessa för att sedan jämföra varandras resultat, vilket bidrar till högre validitet. En annan form

av triangulering som använts är att forskarna beaktat både kvalitativa och kvantitativa

aspekter i studierna, vilket ger ett bredare resultat. Granskningsmodellarna från SBU (2011:1)

som använts för kvalitetsgranskningen tar hänsyn till varje enskild artikels validitet,

generaliserbarhet och riskerna för bias. Många av artiklarnas resultat visar på hög statistisk

signifikans inom många områden, vilket leder till en högre reliabilitet.

Slutsatser

SBAR som kommunikationsmodell kvalitetssäkrar kommunikationen och minskar

felmedicineringarna. I denna litteraturstudie var det få studier som undersökte hur införandet

av SBAR påverkar antalet vårdskador, därför går det inte att dra några säkra slutsatser. Det

som går att dra slutsatser om är att införandet av SBAR förbättrar kommunikationen och

enligt socialstyrelsen beror 11 % av vårdskadorna på brister i kommunikationen. Vårdskador

och felmedicineringar leder till ökade kostnader för sjukvården och ett stort onödigt lidande

för patienten. Införandet av SBAR leder således till ett mer kostnadseffektivt och patientsäkert

arbete, inte bara för sjuksköterskan utan för all sjukvårdspersonal. Genom minskat antal

vårdskador och därmed minskade kostnader kan arbetsgivaren anställa fler sjuksköterskor,

vilket leder till ytterligare förbättrad patientsäkerhet. För att införandet av SBAR skall fungera

krävs utbildning inom fördelar och användandet av SBAR samt motivation från hela

organisationen, detta då sjuksköterskor kan vara negativt inställda till en ny

kommunikationsmodell om de inte ser snabba förbättringar. SBAR är en kvalitetssäkrad
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informationsöverföringsmodell för sjuksköterskan, då informationsöverlämning är viktig för

patientsäkerheten hjälper det sjuksköterskan att arbeta patientsäkert. SBAR säkerställer att

ingen relevant information utelämnas vid rapportering. Kvalitetssäkrade rapporter ger

sjuksköterskan mer tid till patientnära arbete vilket tillgodoser patienternas behov av närhet

och god omvårdnad. Inom vården är sjuksköterskan ansvarig för att ta emot och lämna

information om patienten till andra professioner. SBAR kan förbättra statusen för

sjuksköterskeprofessionen genom att överrapporteringar sker på ett professionellt sätt som är

lättförståeligt för den som tar emot informationen.  Med denna studie som grund finns det

starka belägg SBAR som kommunikationsmodell i hälso- och sjukvården kvalitetssäkrar

kommunikationen. 

Mer forskning behövs för att kunna säkerställa att införandet av SBAR minskar antalet

vårdskador. För att ytterligare styrka de funna evidensen för att införandet av SBAR

kvalitetssäkrar kommunikationen behövs fler kvantitativa studier med homogen data. Även

fler kvalitativa studier behövs för att undersöka personalens upplevelser av att arbeta med

SBAR. 
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