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Sammanfattning 

Bakgrund: Överrapportering mellan ambulanspersonal och personal på akutmottagningen är 

en ofta förekommande händelse som har påverkan på patientens fortsatta vård. 

Rapportsituationen har i tidigare forskning identifierats som en process med risk för att fel kan 

uppstå som riskerar att äventyra patientsäkerheten. Tidigare forskning föreslår införande av 

strukturerad kommunikation för att ge en säkrare vård. Införandet av SBAR som mall vid 

överrapportering ingår i Sveriges Kommuner och Landstings arbete för förbättrad 

patientsäkerhet. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva och analysera tillämpningen av SBAR vid 

överrapportering från ambulanspersonal till vårdpersonal på akutmottagning. 

Metod: Studien genomfördes som en strukturerad observationsstudie med deskriptiv och 

korrelativ design med en kvantitativ ansats. Data samlades in genom att överrapporteringar 

mellan ambulanspersonal och personal på akutmottagningen observerades. Vid observationerna 

användes ett observationsprotokoll, utformat av författarna, enligt SBARs struktur. 

Resultat: I resultatet framkom att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan följsamhet 

till SBARs struktur, antalet sända huvudord eller rapportens längd beroende på om sändaren 

hade utbildning i SBAR eller inte. Mindre än en fjärdedel av sändarna med SBAR-utbildning 

använde sig av SBARs struktur. Det framkom även att avbrott som inte berodde på sändaren 

eller mottagaren förekom vid 27% av de observerade överrapporteringarna. De avbrutna 

rapporterna innehöll färre huvudord och var längre jämfört med de rapporter som inte innehöll 

avbrott. 

Slutsats: Studien visar att rapportsituationen kan förbättras för att öka patientsäkerheten. 

Arbetet med att förbättra patientsäkerheten är ständigt pågående och mer forskning krävs för 

att identifiera problemområden och finna möjligheter till att förbättra överrapporteringen. 

Nyckelord: Kommunikation, patientsäkerhet, SBAR, överrapportering. 
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Abstract 

Background: Clinical handovers between ambulance staff and staff at emergency departments 

are frequent events which affect the patient´s care. Previous research identifies clinical 

handover as a process where there is risk of deficiencies that can compromise patient safety. As 

a means to improve patient safety previous research suggests the use of structured 

communication at handovers. Implementing the SBAR handover structure is part of the 

Swedish Association of Local Authorities and Regions’ efforts to increase patient safety.   

Aim: The aim of this study was to describe and analyse the use of SBAR during clinical 

handovers between ambulance staff and nursing staff at the emergency department. 

Method: The study was a quantitative, structured observational study with a descriptive and 

correlational design. Clinical handovers between ambulance staff and staff at the emergency 

department were observed. The observational instrument used during observations was 

designed by the authors to correspond with the structure of SBAR. 

Results: The result shows that there are no significant differences between adherence to the 

SBAR structure, the amount of keywords conveyed or the duration of the handover depending 

on whether the sender had or had not received SBAR training. Less than one in four of the 

senders who had had SBAR training used the SBAR structure. The result also shows that 

disruptions from other sources than the sender or receiver occurred in 27% of the handovers 

observed. Handovers with disruptions included fewer keywords and lasted longer compared to 

handovers that were not disrupted. 

Conclusion: This study shows that clinical handover can be improved in order to increase 

patient safety. The task of enhancing patient safety is ongoing and more research is required in 

order to identify critical areas and to find keys for improving clinical handover. 

Keywords: Clinical handover, communication, patient safety, SBAR. 
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1. Inledning 

Studiens författare är båda verksamma inom akutsjukvård. Den ena som sjuksköterska på en 

akutmottagning, den andra som sjuksköterska inom ambulanssjukvården. Det tillfälle då 

författarnas respektive yrkesroller möts är i samband med överrapportering mellan 

ambulanspersonal och personal på akutmottagningen. Författarna upplever att överrapportering 

är ett svårt moment som kräver träning och att överrapporteringens form och innehåll kan vara 

beroende av både sändare och mottagare. Överrapporteringar som sker i högljudd och stökig 

miljö, ostrukturerade rapporter, stressad personal och hög arbetsbelastning är några av de saker 

som författarna har erfarit på sina arbetsplatser. Båda författarna har varit med vid tillfällen då 

viktig information gällande patient har utelämnats vid överrapportering eller missuppfattats av 

den som tagit emot rapporten vilket kan innebära en risk för patientsäkerheten. För att kunna 

förbättra kvaliteten på överrapporteringen och därmed öka patientsäkerheten är det av intresse 

att beskriva och analysera hur överrapportering mellan ambulanspersonal och 

akutmottagningens personal utförs.  
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2. Bakgrund 

2.1. Akutmottagningen 

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

ofta indelad med medicin, kirurgi och ortopedi som huvudspecialiteter (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2010; Wikström, 2012). 

Akutmottagningen är en central punkt i sjukvården då man samverkar med bl.a. det egna 

sjukhusets olika avdelningar och mottagningar, röntgen, laboratorieverksamheten, 

vårdcentraler, andra sjukhus, larmcentral, polis och ambulanspersonal. Antalet besökande 

patienter och deras medicinska tillstånd varierar och det går därför inte att förutsäga hur en dag 

på akutmottagningen utfaller (Wikström, 2012). Mottagningen kan beskrivas som en komplex 

avdelning med hög omsättning av patienter och där sjukvårdsarbetet kan behöva utföras i högt 

tempo (Bost, Crilly, Pattersson, & Chaboyer, 2012; Bruce & Suserud, 2005). Patienterna kan 

ankomma till mottagningen gåendes, med transportfordon eller med ambulans och bedöms vid 

ankomsten utifrån sitt medicinska tillstånd. Beroende på patientens medicinska tillstånd görs 

en bedömning av hur snart vårdpersonal på akutmottagningen behöver omhänderta patienten 

(Wikström, 2012). 

Vårdpersonalen som arbetar på akutmottagningen är undersköterskor, grundutbildade 

sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor och läkare med varierad utbildningsnivå. De 

senaste åren har vissa sjukhus infört att anställa akutläkare som då endast har akutmottagningen 

som arbetsplats (Wikström, 2012). 

Akutsjuksköterskan ska ha beredskap inför det oväntade och kunna ge avancerad omvårdad, 

oavsett allvarlighetsgrad, till den akut sjuka patienten på ett professionellt sätt. Trots begränsad 

bakgrundsinformation ska akutsjuksköterskan ha kompetens att identifiera livshotande tillstånd 

hos patienten, ta snabba och korrekta beslut och ibland självständigt påbörja medicinsk 

utredning och farmakologisk behandling. Det behövs också kunskap i att prioritera och 

koordinera omvårdnadsåtgärder utifrån patientens tillstånd och tillgängliga resurser 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Korta vårdtider på akutmottagningen, sjuksköterskans samarbete kring patienten med 

akutmottagningens vårdpersonal, samt mängden information som ska överföras mellan olika 

vårdgivare gör att en väl fungerande kommunikation är av vikt (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Samarbete och överrapportering 

sker även mellan personal på akutmottagning och personal inom ambulanssjukvården då en 
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patient anländer med ambulanstransport eller är i behov av ambulanstransport från 

akutmottagningen. 

2.2. Ambulanssjukvård 

Under de senaste årtiondena har ambulanssjukvården genomgått stora förändringar. Det som 

tidigare endast var en transportorganisation har utvecklats till en plattform för avancerad 

sjukvård. Utvecklingen har påskyndats av samhällets behov och allt högre krav ställs på 

ambulanspersonalens kompetens (Ahl et al., 2005). 

Arbetet som ambulanssjuksköterska innebär varierande och oförutsedda uppdrag, ofta med 

bristfällig information. Uppdragen utförs i skiftande miljöer som ibland kan vara ogynnsamma 

för både personal och patient. Ambulanssjuksköterskan behöver ha kompetens att snabbt 

bedöma och prioritera vårdåtgärder vid akuta och livshotande situationer men även kunna 

anpassa vårdtempot till patientens tillstånd (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 

En viktig del av ambulanssjuksköterskans yrke är att samla in information om patienten 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 

Informationen inhämtas från patienten själv, närstående, annan vårdpersonal och/eller andra 

personer som befinner sig vid patienten (Ahl et al., 2005). Informationen används som 

beslutsunderlag då ambulanssjuksköterskan bedömer vilka vårdåtgärder som ska utföras och 

hur dessa åtgärder ska prioriteras (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Det ingår även i ambulanssjuksköterskans yrkesroll att ”… 

överrapportera uppdraget på ett patientsäkert sätt” (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012, s. 6) vilket innebär att den 

information som samlats in förmedlas vidare till akutmottagningen eller andra delar inom 

vårdkedjan där ambulanssjuksköterskan lämnar över patientansvaret till mottagande personal.   

2.3. Säker vård 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att vårdgivaren främjar hög patientsäkerhet samt 

har skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande. 

Vårdgivaren har skyldighet att utreda händelser som har eller hade kunnat medföra vårdskada 

för patienten. Sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera eventuella risker och händelser som 

har eller hade kunnat medföra en vårdskada. Personal inom sjukvården har även skyldighet att 

bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls (Socialdepartementet, 2010). Inom vården 

förklaras avvikelse som en inträffad oväntad händelse som antingen inte medfört några 
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konsekvenser för patienten, tillbud, eller en negativ händelse med konsekvenser i större eller 

mindre utsträckning för patienten. För en patient kan en skada inträffad i vården vara undvikbar 

och kallas då vårdskada. Är skadan icke undvikbar benämns den komplikation (Öhrn, 2013). I 

engelsk litteratur och vetenskapliga studier finns uttrycket ”adverse event” som Leksell och 

Lepp (2013) förklarar:”… en skada orsakad av medicinska åtgärder snarare än bakomliggande 

sjukdom och som medfört förlängd vårdtid eller kvarstående funktionsnedsättning vid tiden för 

utskrivning.” (s. 257).  

Vårdskador kostar årligen det svenska samhället cirka 11,5 miljarder kronor i ökade 

sjukvårdskostnader (Sveriges kommuner och landsting, 2013b). För den enskilde patienten kan 

en vårdskada innebära såväl fysiskt och psykiskt som socialt och ekonomiskt lidande (Sveriges 

kommuner och landsting, 2013a). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är satsningar på ökad 

patientsäkerhet en god investering. En säkrare vård bidrar till att samhällets resurser kan 

användas på ett bättre sätt (Sveriges kommuner och landsting, 2013b). 

Sjuksköterskans betydelse för att upprätthålla en hög patientsäkerhet är av största vikt (Öhrn, 

2013). I ”Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

akutsjukvård” (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) 

och ”Kompetensbeskrivning för specialistutbildad ambulanssjuksköterska” (Riksföreningen 

för ambulanssjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012) finns beskrivet att 

specialistsjuksköterskan med sin kompetens ska bidra till att ge patienter och närstående en god 

och säker vård respektive ambulanssjukvård. Akutsjuksköterskan ska även ”… ansvara för att 

all omvårdnad och behandling sker i överensstämmelse med individens säkerhet” 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2010, s. 7). 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är patientcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik 

(Edberg et al., 2013; Leksell & Lepp, 2013; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

Kärnkompetenserna anger de nödvändiga kunskaper som sjuksköterskan behöver i sitt arbete 

(Edberg et al., 2013). Kärnkompetenserna är utarbetade i USA av Institute of Medicine of the 

National Academies (IOM) och Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) (Leksell & 

Lepp, 2013). I Sverige pågår ett tvärprofessionellt projekt ”Kärnkompetens Säker vård” där det 

utifrån den svenska sjukvården ska beskrivas vad som krävs i arbetet för en säkrare vård 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Projektet innebär ett säkerhetsarbete där lärdom skall 

tas av vad som förhindrar individ- och systemrelaterade misstag som kan medföra skador för 

patient eller personal inom hälso- och sjukvården (Edberg et al., 2013). 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/ambulans.kompbeskr.webb.pdf
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Inom sjukvården är kommunikation och överföring av information ett riskområde och brister i 

informationsöverföring kan riskera patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2015). Effektiv 

kommunikation är grundläggande för patientsäkerheten. En av de mest frekventa orsakerna till 

vårdskador är brister i kommunikation och informationsöverföring (Leonard, Graham, & 

Bonacum, 2004). I en svensk undersökning där 118 lex Maria-ärenden granskades 

identifierades att bristande kommunikation var den vanligast bakomliggande orsaken till 

ärendet (Elfström, Nilsson, & Sturnegk, 2009). Rabøl m.fl. (2011) visar i en dansk studie att av 

84 rapporterade avvikelser var 44 orsakade av bristande kommunikation (Rabol et al., 2011). 

2.3.1. Kommunikation 

Ordet kommunikation har sitt ursprung i latinets communicare med betydelsen gemensam och 

kan också länkas till det latinska communicatio som betyder ömsesidigt utbyte (Sharp, 2012). 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) betyder kommunikation ömsesidigt utbyte av information 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

En beskriven modell av kommunikation är att någon sänder och att någon tar emot ett budskap. 

Mellan sändaren och mottagaren finns det ett brus, en störning, som påverkar kommunikationen 

(Fossum, 2013; Shannon & Weaver, 1949).  

Figur 1 Förenklad kommunikationsmodell efter Shannon och Weaver 1949 (s. 2). 

 
 

 

 

    

 

 

        

 

Sjukvårdpersonal är beroende av att både den verbala, tal eller skrift, och den icke verbala, 

kroppsspråket och miner, kommunikationen fungerar effektivt (Fink & Rosendal, 2013). I 

”Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård” 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) står att läsa: 

”En väl fungerande kommunikation är av stor vikt inom akutsjukvården med tanke på de korta 

vårdtiderna där en stor mängd information ska överföras mellan olika vårdgivare.” (s. 6). I 

”Kompetensbeskrivning för specialistutbildad ambulanssjuksköterska” (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012) framkommer att den 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskan ska kunna: ”… samverka och kommunicera med 

företrädare för olika samhällsinsatser och vårdgivare för en god och säker vård…” (s. 8). 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/ambulans.kompbeskr.webb.pdf
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Inom sjukvården sker kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter, med och via 

deras anhöriga, och mellan sjukvårdspersonal (Wikström, 2012). Sjukvårdspersonal behöver 

kunskaper om kommunikation och hur kommunikation bör utföras inom sjukvården då det kan 

påverka hur information sänds och emottas (Bost et al., 2012). Problem som kan uppstå är bland 

annat bortfall av information, missuppfattningar mellan vårdpersonal, missuppfattningar 

mellan personal från olika yrkeskategorier mm. Forskning har visat att 

kommunikationsproblemen ofta inträffar i samband med överrapporteringar (Leonard et al., 

2004; Nagpal et al., 2012; Rabol et al., 2011). 

Hälso- och sjukvården beskrivs säkerhetsmässigt som en högriskmiljö (Cheung et al., 2010; 

Sharp, 2012). Crew Resource Management (CRM) är ett träningssätt för team arbetande i 

högriskmiljöer, som använder övningar i samarbete och effektiv kommunikation för att uppnå 

hög säkerhet. Kommunikationen ska vara effektiv och strukturerad där både sändaren och 

mottagaren är ansvariga för att budskapet (signal i figur 1) gått fram (Sharp, 2012). Sändaren 

som skickar ett budskap till en bestämd mottagare ska vara tydlig och om möjligt ha 

ögonkontakt med mottagaren. Budskapet mottas av mottagaren som bekräftar sändaren och 

uppger att hon/han har förstått. Sändaren verifierar budskapet och att det är rätt tolkat av 

mottagaren. Kommunikation som sker såsom beskrivet kallas för att man använder sig av 

”closed-loop” (Powell & Hill, 2006). 

2.4. Överrapportering 

Överrapportering definieras av Jeffcott, Evans, Cameron, Chin och Ibrahim (2009) som 

överförande av information och professionellt ansvar mellan personer och team inom 

vårdkedjan (Jeffcott, Evans, Cameron, Chin, & Ibrahim, 2009). På akutmottagningen sker en 

överrapportering mellan ambulanspersonal och personal på akutmottagningen varje gång en 

patient inkommer med ambulans. Det primära målet för rapporten är noggrann överföring av 

information om patientens tillstånd och planering för fortsatt vård för att upprätthålla kontinuitet 

och patientsäkerhet (Nagpal et al., 2013). Den information som förmedlas ska vara fullständig, 

korrekt, avgränsad och komma i rätt tid (Öhrn, 2013). Rapporten identifieras som en 

nyckelhändelse för att kunna ge patienten rätt vård (McFetridge, Gillespie, Goode, & Melby, 

2007). En rapport av god kvalitet kan öka mottagarens förståelse för vad som har hänt patienten 

och ge en klar bild av patientens tillstånd och behov. Sändarens bedömningar och känsla av vad 

mottagaren kan förvänta sig uppfattas som en viktig del av rapporten (Manser, Foster, Flin, & 

Patey, 2013). Innehållet i rapporten ses av mottagande personal som en av de viktigaste 

faktorerna för beslutsfattande gällande patienten (Currey, Browne, & Botti, 2006). 
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Överrapportering av patient är en komplex och vanligt förekommande process som påverkas 

av en mängd olika faktorer (Bost et al., 2012; Manser, Foster, Gisin, Jaeckel, & Ummenhofer, 

2010; Siemsen et al., 2012). Bost, Crilly, Pattersson och Chaboyer (2012) visar att personalens 

förväntningar, tidigare erfarenheter, arbetsbörda samt relationen mellan sändare och mottagare 

är faktorer som påverkar rapporten. Även miljön där rapporten ges påverkar överrapporteringen 

(Klim, Kelly, Kerr, Wood, & McCann, 2013; Nagpal et al., 2012; Wood, Crouch, Rowland, & 

Pope, 2015). En stökig och högljudd miljö har negativa effekter på och försvårar rapporteringen 

(Wood et al., 2015). 

Överrapportering identifieras i tidigare forskning som ett kritiskt moment där det finns risk för 

uppkomst av fel som kan hota patientsäkerheten (Bost, Crilly, Wallis, Patterson, & Chaboyer, 

2010; Carter, Davis, Evans, & Cone, 2009; Cheung et al., 2010; Di Delupis, Mancini, di Nota, 

& Pisanelli, 2015; Evans et al., 2010; Jensen, Lippert, & Ostergaard, 2013; Owen, Hemmings, 

& Brown, 2009; Venkatesh, Curley, Chang, & Liu, 2015; Wood et al., 2015). För att öka 

patientsäkerheten och förbättra rapporternas kvalitet föreslås ofta att ett verktyg för strukturerad 

kommunikation bör användas vid överrapportering (Dawson, King, & Grantham, 2013; Di 

Delupis et al., 2015; Göransson, Lundberg, Ljungqvist, Ohlsson, & Sandblom, 2016; Greenberg 

et al., 2007; Jensen et al., 2013; Milby, Böhmer, Gerbershagen, Joppich, & Wappler, 2014; 

Nagpal et al., 2012). Med strukturerad kommunikation avses i rapportsituationen att sändare 

och mottagare använder sig av en gemensam ram eller mall för den informationsöverföring som 

sker under rapporten (Haig, Sutton, & Whittington, 2006). Ofta innebär detta att en förkortning 

eller minnesramsa används för att underlätta för sändare och mottagare att minnas strukturen i 

rätt ordning (Iedema et al., 2012). Det finns en mängd olika verktyg för strukturerad 

kommunikation som kan användas vid rapportering mellan ambulanspersonal och 

akutmottagning, t ex MIST, SBAR, SHARED och PVITAL. Gemensamt för 

överrapporteringsmallarna är att de är avsedda att underlätta för personalen samtidigt som de 

ska öka patientsäkerheten genom att öka rapporternas kvalitet (Iedema et al., 2012; Wood et 

al., 2015). 

2.5. SBAR  

SBAR är en modell för strukturerad kommunikation som ursprungligen utvecklades inom den 

amerikanska marinen. Avsikten var att viktiga fakta skulle kunna framföras snabbt och effektivt 

genom att strukturera informationen. SBAR står på engelska för Situation-Background-

Assessment-Recommendation, vilket av Nationella nätverket för patientsäkerhet har översatts 

till Situation-Bakgrund-Aktuellt tillstånd-Rekommendation. Modellen har utvecklats för att 
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skapa en gemensam struktur för kommunikation inom hälso- och sjukvården (Nätverket för 

patientsäkerhet, 2010). SBARs struktur innebär att sändaren under rapporteringen förmedlar 

information för varje kategori i tur och ordning. Avslutningsvis finns möjlighet för mottagaren 

att ställa frågor och rapporten avslutas med att sändare och mottagare bekräftar att de är överens, 

closed loop. Genom att använda strukturen ska endast nödvändig information förmedlas i vart 

och ett av de fyra stegen (Nationella rådet för vårdhandboken, 2016). Den information som hör 

till en annan kategori, eller inte är nödvändig, ska utelämnas. Avsikten är att underlätta för både 

sändare och mottagare och att därigenom minska risken för missförstånd (Öhrn, 2013). 

S står för situation och är kärnan i det som förmedlas. Det ska vara som en rubrik och fånga 

mottagarens uppmärksamhet. Sändaren presenterar sig själv, patienten och vad ärendet gäller. 

B står för bakgrund och vid denna punkt beskrivs en relevant bakgrund för den aktuella 

situationen. 

A står för aktuellt tillstånd och beskriver den aktuella situationen. Patientens vitalparametrar 

rapporteras och eventuella åtgärder och resultatet av dessa redovisas. 

R står för rekommendation och här ger sändaren mottagaren förslag på åtgärder utifrån de 

uppgifter som lämnats under S, B och A. Här ges även möjlighet för mottagaren att ställa frågor. 

Rapporten avslutas med att sändare och mottagare bekräftar att de är överens (Nätverket för 

patientsäkerhet, 2010). 

Sedan 2010 ingår införandet av SBAR i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med 

att förbättra patientsäkerheten (Nationella rådet för vårdhandboken, 2016). Bland annat har ett 

SBAR-kort, avsett att användas av vårdpersonal som stöd för minnet, tagits fram (bilaga 1) 

(Nätverket för patientsäkerhet, 2010). A. Andersson, handläggare och projektledaren på SKL, 

uppger att SKLs mall för SBAR-rapportering inte har validerats (A. Andersson, personlig 

kommunikation 29 april 2016). Tidigare forskning visar att införande av SBAR kan ha positiva 

effekter på kommunikationen mellan vårdpersonal (Boaro, Fancott, Baker, Velji, & Andreoli, 

2010; Cunningham et al., 2012; De Meester, Verspuy, Monsieurs, & Van Bogaert, 2013; 

Marshall, Harrison, & Flanagan, 2009; Martin & Ciurzynski, 2015; Randmaa, Mårtensson, Leo 

Swenne, & Engström, 2014; Renz, Boltz, Wagner, Capezuti, & Lawrence, 2013). Wallin och 

Thor (2008) menar att SBAR har potential att stärka säkerheten i komplexa arbetsmiljöer och 

att det därför kan vara ett värdefullt säkerhetsverktyg för hälso- och sjukvården (Wallin & Thor, 

2008).  
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3. Problemformulering 

Överrapportering mellan ambulanspersonal och vårdpersonal på akutmottagning är ett område 

för vilket omvårdnadsforskare tidigare visat begränsat intresse. Under senare år har forskningen 

avseende rapportering ökat, framför allt i Storbritannien, Nordeuropa och Australien. 

Forskningen har visat att det finns förbättringspotential i rapportssituationen. Brister härrörande 

från sändaren i form av utelämnad eller felaktig information och ostrukturerad rapport med 

individuella variationer i kvalitet har framkommit av tidigare forskning. Missförstånd och brist 

på aktivt lyssnande från mottagaren har också identifierats som problemområden. Felaktig 

kommunikation mellan vårdpersonal är en vanligt förekommande orsak till avvikelser. För att 

uppnå säkrare vård har tidigare forskning visat att införandet av strukturerad kommunikation 

vid överrapportering kan ge ökad patientsäkerhet. Dock visar Wood, Crouch, Rowland och 

Pope (2015) att det saknas evidens för detta.  

Effektiv kommunikation är grundläggande för patientsäkerheten. En av de mest frekventa 

orsakerna till vårdskador är brister i kommunikation och informationsöverföring. Sedan 2010 

ingår införandet av SBAR i SKLs arbete med att förbättra patientsäkerheten. Överrapportering 

med SBAR som verktyg utförs dagligen från ambulanspersonal till personal på akutmottagning 

och ligger till grund för patientens fortsatta vård. Det är därför av intresse att kartlägga hur 

överrapportering utförs och om det finns möjlighet till förbättrad kvalitet av överrapportering 

vilket kan öka patientsäkerheten. 

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och analysera tillämpningen av SBAR vid överrapportering 

från ambulanspersonal till vårdpersonal på akutmottagning. 

Frågeställningar: 

1. Finns det något samband mellan sändarens utbildning i SBAR och sändarens följsamhet till 

SBARs struktur, antalet rapporterade huvudord och/eller överrapporteringstiden? 

2. Finns det något samband mellan avbrott, som inte orsakas av sändaren och mottagaren, och 

antalet rapporterade huvudord och/eller rapporteringstiden? 
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5. Metod 

5.1. Design 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med deskriptiv och analytisk design med en 

kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2012). 

5.2. Urval 

Ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2012) gjordes, bestående av överrapporteringar från 

ambulanspersonal till vårdpersonal på akutmottagningen, gällande patienter som inkom med 

ambulanstransport för fortsatt vård på akutmottagningen vid ett länssjukhus i Mellansverige. 

Sjukhusets akutmottagning är öppen dygnet runt, året om, för patienter med akuta skador och 

sjukdomar.  

Exklusionskriterier och antal exkluderade patienter:  

– Fyra patienter exkluderades då de handlades enligt särskilda rutiner eller PM som innebar 

direkt transport till t ex röntgen eller annan mottagning och överrapportering därför inte 

utfördes på akutmottagningen. 

– Tre patienter exkluderades då överrapportering utfördes av ambulanspersonal tillhörande 

annat landsting eftersom den ambulanspersonalen inte hade informerats angående studien. 

– Okänt antal patienter som transporterades direkt till vårdavdelning eller annan vårdinstans för 

fortsatt vård exkluderades. Inget antal angivet då akutmottagningens personal inte var 

involverade i patientens vård.  

Vidare gällde för studien att alla patienter under 18 års ålder som överrapporterades på akutrum 

skulle exkluderas samt personal och/eller patienter som verbalt eller icke-verbalt gjorde tydligt 

att de inte önskade delta i studien. Denna situation uppstod dock inte under studien. Inte heller 

exkluderades någon överrapportering med anledning av att personal eller patient verbalt eller 

icke-verbalt gjorde tydligt att de inte ville delta i studien. 

Vilka överrapporteringar som observerades avgjordes genom ett bekvämlighetsurval på plats 

beroende på flödet av ambulanstransporter under de dagar som observationerna pågick. Vilka 

överrapporteringar som inkluderades i studien avgjordes av att författarna efter varje 

observation kort reflekterade över det insamlade materialet och iordningställde inför nästa 

observation vilket gjorde att författarna inte kunde observera en tätt följande överrapportering. 

Fördelningen av antalet observationer av överrapporteringar gällande patienter till 

akutmottagningens olika specialiteter kom att variera då antalet anländande patienter 
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tillhörande de olika specialiteterna varierade. Vid tre tillfällen anlände två ambulanstransporter 

samtidigt och en situation uppstod där författarna blev tvungna att välja vilken överrapportering 

som skulle observeras. Vid dessa tillfällen användes ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2012) 

och den rapport valdes där patienten hade den prioriterings-färg där antalet observationer dittills 

var färre.  

5.3. Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes som en strukturerad observationsstudie. Ett molekylärt tillvägagångssätt 

användes vilket innebar att specifika verbala och icke-verbala beteendesegment observerades 

(Polit & Beck, 2012). Vid strukturerad observation används ett instrument eller protokoll av 

observatörerna och de observerade beteendena registreras på ett systematiskt sätt så att en 

sammanställning sedan kan utföras (Bryman, 2013; Polit & Beck, 2012). Innan observationerna 

startade utarbetade författarna därför ett observationsprotokoll (bilaga 2) med utgångspunkt i 

SKLs mall för överrapportering enligt SBAR (Nätverket för patientsäkerhet, 2010). 

Bokstäverna S, B, A och R tillföll fyra kategorier och dess underrubriker benämndes huvudord, 

förtydligat i nedanstående tabell 1. 

 

Tabell 1. Observationsprotokollets SBAR-kategorier och huvudord. 

Kategori         Huvudord 

S Identitet   

  Besöksorsak 

B Allergi/Blodsmitta 

  Läkemedel  

  Tidigare sjukdomar 

A Aktuellt   

  Vitalparametrar 

  Åtgärder   

R Rekommendation 

  Frågor   

  Avslutning   

 

Observationsprotokollet innehöll en del för rapportsituationen och rapporten samt en del för 

sändarens och mottagarens yrke och yrkeserfarenhet. Protokollet utformades för att vara lätt att 
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använda och överblicka då författarna inte var vana observatörer. Detta skedde genom att 

protokollet utformades så att det inte behövdes tolkning eller gradering av de beteenden som 

observerades (Patton, 2015; Polit & Beck, 2012). 

För att bedöma observationsprotokollets längd och tydlighet samt om det uppfyllde sitt syfte 

(Polit & Beck, 2012) genomfördes en pilotstudie (figur 2) under en dag, vid ett förutbestämt 

tillfälle under våren 2016. För att minska den reaktiva effekten utfördes pilotstudien på samma 

akutmottagning som huvudstudien sedan genomfördes på (Bryman, 2013; Polit & Beck, 2012). 

Pilotstudien inleddes med att fyra observationer genomfördes varefter det ursprungliga 

observationsprotokollet ändrades, då akutmottagningens olika specialiteter saknades samt för 

att göra protokollet mer överskådligt och lättarbetat. Detta förenklade ifyllandet av protokollet 

under pågående observation vilket gjorde att observatörerna kunde ägna mer uppmärksamhet 

åt att observera rapporten. Punkterna ”Tillräcklig info” och ”Följer SBAR” tillkom för att kunna 

sammanfatta innehållet i matrisen. Denna förändring gjordes för att i ett senare skede underlätta 

bearbetningen av data rörande SBAR-flödet. Efter att ytterligare två observationer utförts lades 

asterisker till vid huvudorden tillhörande de olika SBAR-kategorierna för att tydliggöra vilken 

information rapporten skulle innehålla för att av författarna anses tillräcklig. Förtydligande vid 

punkterna ”Tillräcklig info” och ”Följer SBAR” gjordes också för att observatörerna skulle få 

ett bättre flöde i protokollet och därmed minska risken för felaktigt ifyllande av protokollet. Till 

de efterföljande sju observationerna ändrades inte observationsprotokollet då syftet ansågs vara 

uppfyllt. Materialet från de sista sju observationerna, där observationsprotokollet inte ändrades, 

kom att användas i den slutgiltiga studien. Förloppet är beskrivet nedan i figur 2. 

Figur 2. Pilotstudiens förlopp. 

 

5.4. Datainsamling 

Överrapporteringarna observerades under tre på varandra följande dagar vid ett förutbestämt 

tillfälle under våren 2016. Under de två första dagarna genomfördes observationerna klockan 

08.30-21.00 och under den sista dagen genomfördes observationerna klockan 08.30-15.30. 

Totalt inkluderades 59 överrapporteringar varav sju härrörde från pilotstudien.  

Författarna var vid samtliga observationer iförda likadana kläder som akutmottagningens 

vårdpersonal och bar namnskylt med namn, pågående utbildning och namngivet universitet 
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med tillhörande logotyp, allt enligt avdelningschefens önskemål. Observatörerna efterhörde 

med personalen var de kunde placera sig på expedition eller akutrum för att i så liten grad som 

möjligt påverka och/eller störa överrapporteringen och arbetet med patienten. Författarna var 

närvarande vid överrapporteringarna på sådant avstånd från den rapporterande och mottagande 

personalen att de kunde observera och protokollföra data (Bryman, 2013; Patton, 2015; Polit & 

Beck, 2012). 

Platserna där observationerna skedde var på respektive specialitets expedition eller på något av 

akutrummen. Expeditionerna var arbetsplats åt sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. På 

medicin- och kirurgiexpeditionen fanns ett invändigt fönster mellan expeditionen och den 

övervakningssal där patienterna kunde placeras vid ankomst till akutmottagningen. Den 

ortopediska expeditionen hade ingen sådan övervakningssal. Vid överrapportering på 

expeditionen satt mottagarna vid en arbetsplats med tillgång till dator med möjlighet att arbeta 

i det elektroniska journalsystemet. På akutrummen befann sig flertalet personal av varierad 

yrkeskategori. Även på akutrummen fanns det för den mottagande personalen möjlighet att 

använda sig av dator med elektroniskt journalsystem. 

Observationerna startade då ambulanspersonalen började rapportera till akutmottagningens 

personal och avbröts vid någon form av avslutande verbal yttring av sändaren eller mottagaren 

(Patton, 2015; Polit & Beck, 2012). Andra anledningar till avslut var om sändaren eller 

mottagaren lämnade rummet eller med kroppsspråket tydligt markerade att överrapporteringen 

var avslutad t ex vände ryggen till eller gick till en annan del av rummet. 

Under observationerna antecknade författarna i observationsprotokollet med stigande 

numrering till vilken S-B-A-R-kategori med dess tillhörande huvudord det rapporterade 

tillhörde och i vilken ordning det rapporterades. Observatörerna använde varsitt exemplar av 

observationsprotokollet för att säkerställa allt överrapporteringsmaterial. Den ena observatören 

hade huvudansvar för att observera sändaren och den andra observatören hade motsvarande 

ansvar för mottagaren samt för tidtagning av rapporteringen. Observatörerna yttrade inga frågor 

eller kommentarer under pågående rapportering. Då rapporten var avslutad ställdes 

kompletterande frågor till sändaren och mottagaren för att bl.a. tydliggöra yrkeskategori och 

eventuell SBAR-utbildning. Efter varje observation reflekterade författarna gemensamt över 

det insamlade materialet och de två protokollen sammanställdes till ett gemensamt protokoll 

(Bryman, 2013; Patton, 2015; Polit & Beck, 2012). 
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5.5. Databearbetning och analys 

Observationsprotokollen studerades av var och en av författarna och jämfördes därefter och 

sammanställdes till ett protokoll. Observerad händelse av enbart ena observatören under 

observationen gav jakande utslag i observationsprotokollet (Bryman, 2013; Patton, 2015; Polit 

& Beck, 2012). Statistikprogrammet Microsoft Office Excel 2013 version 12.0.4815.1002 

användes för att sammanställa och analysera data med beskrivande och analytisk statistik. 

Beskrivande data, (M, Md, %), för frågeställningar 1 och 2 analyserades med deskriptiv statistik 

med procent (%), medelvärde (M) samt antal (n=) och redovisades i löpande text. Analytisk 

statistik i form av ett Fishers exact test användes för att besvara frågeställning 1 och oberoende 

T-test användes för att besvara frågeställning 1 och 2. Nivån för statistisk signifikans sattes till 

p < 0.05 (Polit & Beck, 2012). 

6. Etiska överväganden 

Forskning som involverar människor regleras i lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460). Enligt denna lag innefattas inte detta arbete, som utförts inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå, av krav på etikprövning (Utbildningsdepartementet, 

2003). Författarna har dock förhållit sig till de forskningsetiska riktlinjer som beskrivs av Codex 

(Vetenskapsrådet, 2016). Detta innebar att när respektive chef godkänt utförandet av studien, 

efter brevkontakt och ett förtydligande från författarna gällande sekretess, erhöll 

ambulanspersonalen och akutmottagningens vårdpersonal skriftlig personlig information. 

Informationen förmedlades via e-post och anslag och beskrev att studien skulle utföras och att 

deltagandet var frivilligt. 

Författarna var under observationerna lyhörda för all önskan, uttryckt verbalt eller icke-verbalt, 

från både personal och patient om deras vilja att delta i studien. Om någon hade uttryckt att de 

inte ville delta så skulle observationen omedelbart ha avslutats. Då studiesyftet var att observera 

vårdpersonal, inte patienten, utfördes inga anteckningar gällande patientuppgifter och resultatet 

sammanställdes så att enskilda deltagare inte skulle kunna identifieras. Data hanterades 

konfidentiellt och förvarades inlåst i säkerhetsskåp hemma hos författarna under tiden studien 

pågick och förstördes efter det att uppsatsen var godkänd. 
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7. Resultat 

Resultatet för frågeställning 1 presenteras i löpande text samt tabeller och för frågeställning 2 

presenteras resultatet i löpande text. 

7.1. Bakgrundsfakta 

Av ambulanspersonalen hade 93,2 % genomgått utbildning i SBAR (angivet per 

överrapportering). För akutmottagningens personal var andelen SBAR-utbildade 59,1% 

(angivet per enskilt mottagande). 

Fördelningen mellan de yrkeskategorier som överrapporterade och mottog rapporter utföll 

enligt nedanstående tabeller. Antal arbetade år på respektive klinik är i tabellerna angivet som 

arbetade inom den angivna yrkesutbildningen. Det totala antalet sändare var 59 stycken och det 

är inte angivet hur stort antal av dem som eventuellt var sändare vid upprepade tillfällen.  

 

Tabell 2 Antal arbetade år, sändare. 
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Tabell 3 Antal arbetade år, mottagare. 

 

 

Vid ankomsten till akutmottagningen dirigerades patienten till följande fyra specialiteter: 

medicin, kirurgi, ortopedi och barn. Av det totala antalet överrapporteringar tillföll 38 (64,4 %) 

medicinsk tillhörighet, 14 (23,7%) överrapporteringar var patienter med kirurgisk tillhörighet, 

sex (10,2 %) överrapporteringar berörde patienter med ortopedisk tillhörighet och till 

barnsektionen utfördes en (1,7 %) överrapportering. 

Antalet överrapporteringar med en mottagare var totalt 44 stycken och det är inte angivet vilka 

av dem som eventuellt var mottagare vid ett flertal tillfällen. Vid 15 tillfällen gavs rapporten till 

flera mottagare samtidigt, därav färre enskilda mottagare än sändare. Överrapporteringarna 

utfördes vid 22 tillfällen av ambulanssjuksköterska som rapporterade till sjuksköterska på 

akutmottagningen. 

Den plats där flest överrapporteringar ägde rum (n=44) var på den expedition vars specialitet 

patienten tillhörde vid ankomsten till akutmottagningen. Överrapportering som utfördes på 

expeditionerna var riktade till en mottagare vid 43 (97,7%) tillfällen och till flera mottagare vid 
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ett (2,27 %) tillfälle. På akutrummen utfördes 15 (25,4 %) överrapporteringar och av dem var 

14 (93,3%) riktade till flera mottagare och en (6,66 %) till en mottagare. 

Mottagaren registrerades bekräfta sändaren vid 58 (98,3%) rapporteringar. Kommunikationen 

från sändare till mottagare bekräftades av mottagaren genom att t ex yttra ”ja”, ”mm” 

och ”okey”. Ögonkontakt mellan sändare och mottagare observerades vid 86,4% (n=51) av 

rapporterna. Av de totalt 59 överrapporteringarna avslutade inte sändaren rapporten klart och 

tydligt vid 14 (23,7%) tillfällen och en majoritet av dessa (n=10) utfördes på akutrum. 

Överrapporteringarna innehöll i medeltal 7,44 huvudord per rapport. Flest antal huvudord, tio 

av de elva huvudorden, rapporterades vid fyra tillfällen (6,77%). De överrapporteringar som 

innehöll det lägsta antalet huvudord, fem av elva, kommunicerades vid tre (5,08%) tillfällen.   

 

Tabell nr 4 Överrapporteringarnas antal och andel av kategorier och huvudord. 

SBAR kategorier 

och huvudord 

Antal 

överrapporteringar 

med huvudordet 

(n=59) 

Andel 

överrapporteringar 

med huvudordet 

(%) 

Andel 

överrapporteringar 

med kategorin 

(%) 

    

S    

Identitet 55 93,20% 
S: 98,3% 

Besöksorsak 54 91,50% 
    

B    

Allergi/Blodsmitta/Smitta 5 8,50% 

B: 98,3% Läkemedel 36 61% 

Tidigare sjukdomar 57 97% 
    

A    

Aktuellt 59 100% 

A: 100% Vitalparametrar 53 89,80% 

Åtgärder 47 79,70% 
    

R    

Rekommendation 15 25,40% 

R: 84,75% Frågor 13 22% 

Avslutning 45 76,30% 

                         _____________________________________________________ 
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Vid 55 överrapporteringar (93,2%) avbröts sändaren med frågor från mottagaren. Ytterligare 

aktiviteter som mottagaren registrerades utföra var arbete med dator vid 61% (n=36) och arbete 

med patient vid 13,6% (n=8) av överrapporteringarna. Avbrott som inte orsakades av 

mottagaren eller sändaren härledde från annan personal (n=14), telefon (n=1) och annat (n=1). 

Det inträffade även vid några tillfällen (n=4) att patienten som överrapporterades avbröt 

rapporten. Vid några (n=4) överrapporteringar inträffade det två avbrott under samma 

överrapportering där varken sändare eller mottagare var orsak.  

Tiden för överrapportering varierade mellan 1 - 5 minuter, median [Md] 2,25 minuter. 

Medelrapporteringstiden [M] var 2,47 minuter med en standardavvikelse [Sd] på 0,92 minuter.  

7.2. Sändarens utbildning i SBAR 

Skillnaden mellan sändarens utbildning i SBAR och sändarens följsamhet till SBAR vid 

överrapportering visades inte vara signifikant (p=1).  

Tabell nr 5 Sändarens SBAR utbildning och följsamhet till SBAR, antal och andel. 

 SBAR-utbildad Inte SBAR-utbildad Totalt antal 

Följer SBAR  13 (23,6%)  1 (25%) 14 (23,7%) 

Följer inte SBAR 42 (76,4%) 3 (75%) 45 (76,3%) 

Totalt antal 55 4 59 

 

Antalet huvudord som användes per överrapportering förändrades inte av om sändaren var 

utbildad i SBAR (n=55) eller inte utbildad i SBAR (n=4). Medelantalet rapporterade huvudord 

för SBAR-utbildad personal var 7,4 (±1,24) och för personal som inte var SBAR-utbildad utföll 

medelantalet på 8 huvudord (±1,41). Någon signifikant skillnad (p=0,358262) mellan personal 

med respektive utan SBAR-utbildning och antalet använda huvudord kunde inte påvisas. 

Någon signifikant skillnad (p=0,401853) mellan SBAR-utbildad sändare (n=55) eller inte 

SBAR-utbildad sändare (n=4) och överrapporteringens tid framkom inte i studien. Sändare 

utbildade i SBAR hade en medelöverrapporteringstid på 2,44 (±0,88). För de sändare som inte 

var SBAR-utbildade uppmättes en medelrapporteringstid på 2,85 (±1,52). 

7.3. Avbrott som inte orsakades av sändaren eller mottagaren 

Vid överrapporteringar där det inträffade avbrott som inte orsakades av sändaren eller 

mottagaren (n=16) rapporterade sändaren i medeltal av 6,875 (±1,317) huvudord. I de 

överrapporteringar där inget avbrott av varken sändaren eller mottagaren inträffade (n=43) 
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kommunicerades i medeltal 7,651 (±1,139) huvudord. Det fanns en signifikant skillnad 

(p=0,03266) i antalet sända huvudord beroende på om det under överrapporteringen inträffade 

eller inte inträffade avbrott där varken sändaren eller mottagaren var orsak till avbrottet. 

Överrapporteringstiden var i medeltal 2,94 minuter (±0,94) vid de överrapporteringar där det 

inträffade avbrott som varken sändaren eller mottagaren var orsak till (n=16). Jämfört med 

överrapporteringar där det inte inträffade avbrott orsakade av sändaren eller mottagaren (n=43) 

var överrapporteringstiden 2,29 minuter (±0,87) och skillnaden var signifikant (p=0,016989).  

7.4. Sammanfattning av huvudresultatet  

I studien framkom att flertalet av de mottagande sjuksköterskorna på akutmottagningen hade 

kortare erfarenhet av att arbeta i sin yrkesroll än den sändande personalen som arbetade inom 

ambulanssjukvården. Vid alla överrapporteringar (n=59) följde sändaren SBARs struktur vid 

23,7 % av rapporterna. Någon signifikant skillnad (p=0,358262) mellan sändare med (n=55) 

respektive utan (n=4) SBAR-utbildning och antalet sända huvudord vid överrapportering kunde 

inte påvisas. Inte heller framkom någon signifikant skillnad (p=0,401853) mellan SBAR-

utbildad sändare (n=55) eller inte SBAR-utbildad sändare (n=4) och överrapporteringstiden. 

Det framkom en signifikant skillnad (p=0,03266) i antalet sända huvudord beroende av om det 

under överrapporteringen inträffade (n=16) eller inte inträffade (n=43) avbrott som inte var 

orsakade av sändaren eller mottagaren. Vid överrapporteringar där det inträffade avbrott som 

inte orsakades av sändaren eller mottagaren (n=16) var överrapporteringstiden i medeltal 2,94 

minuter och vid överrapporteringar där det inte inträffade avbrott orsakade av varken sändaren 

eller mottagaren (n=43) var överrapporteringstiden 2,29 minuter. Skillnaden fanns vara 

signifikant (p=0,016989).  
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8. Metoddiskussion  

Studien genomfördes som en strukturerad observationsstudie vars syfte var att beskriva och 

analysera tillämpningen av SBAR vid överrapportering från ambulanspersonal till personal på 

akutmottagning. Strukturerad observation är lämpligt att använda vid studier av specifika 

händelser och beteenden som är avgränsade i tid och rum (Bryman, 2013; Polit & Beck, 2012). 

I kvantitativa studier bedöms kvaliteten utifrån begreppen reliabilitet, vilket avser 

tillförlitligheten och graden av överensstämmelse mellan mätningar som utförts med samma 

mätinstrument, (Bryman, 2013; Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012) och validitet, 

som avser ett mått för att ett begrepp faktiskt mäter det begreppet (Bryman, 2013; Olsson & 

Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). 

8.1. Reliabilitet 

I föreliggande arbete har författarna genom utarbetandet av observationsprotokollet försökt öka 

reliabiliteten då en observationsstudie förutsätter att forskarna har ett väl avgränsat ämne som 

ska observeras och att de inför observationen har väl formulerade regler och avgränsningar 

(Bryman, 2013; Polit & Beck, 2012). Det som observatören använder som arbetsverktyg är ett 

observationsprotokoll (Polit & Beck, 2012) eller observationsschema som det benämns av 

Bryman (2013). Protokollet/schemat ska vara framarbetat utifrån de uppkomna reglerna och 

avgränsningarna så att observatören har väl avgränsade kategorier och vet vilket beteende som 

tillhör vilken kategori vid registreringen (Bryman, 2013; Polit & Beck, 2012). Då SKLs mall 

för SBAR-rapportering har ett utseende med kategorier och efterföljande huvudord föll det sig 

naturligt att använda den uppbyggnaden till matrisen i observationsprotokollet. Kunskapen om 

SBAR var god hos observatörerna, den ena är utbildad instruktör och har utbildat 

medförfattaren, vilket underlättade formuleringen av vilka beteenden som skulle höra till vilket 

huvudord och dess kategori i observationsprotokollet. Detta bidrog till att minska skillnaden 

mellan de båda observatörernas bedömning av de beteenden som observerades och öka 

instrumentets reliabilitet.  

Författarna valde att använda sig av ett observationsprotokoll som de själva konstruerat, men 

baserat på SKLs SBAR-mall, eftersom de var ovana observatörer och de befintliga instrument 

som fanns var utförligare och krävde mer tolkning från författarna (Bryman, 2013; Polit & 

Beck, 2012). En svaghet med att använda ett eget utformat protokoll är att det inte går att 

jämföra utförd studie med tidigare studier. Det egenhändiga protokollet är inte heller utvärderat 

genom tidigare forskning gällande dess reliabilitet (Polit & Beck, 2012). Protokollet provades 

och omformades vid pilotstudien för att säkerställa och öka tillförlitligheten av 
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observationsprotokollet och det tillvägagångssättet förespråkas av Bryman (2013), Polit och 

Beck (2012) samt Olson och Sörensen (2011). Ändringarna i instrumentet bidrog också till en 

ökad tydlighet för observatörerna med en mer lättöverskådlig och lätthanterlig matris. För att 

få ett mer reliabelt observationsprotokoll valde författarna att använda sig av ett instrument där 

det inte behövde tolkas till vilken kategori eller huvudord det observerade beteendet tillhörde 

och heller inget innehåll av graderingar då de var ovana observatörer (Bryman, 2013; Olsson 

& Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). Utförandet av pilotstudien gav observatörerna träning 

i hur en observation kan gå till, vilket är ett arbetssätt som både Patton (2015) och Polit och 

Beck (2012) förespråkar. Till de sista sju observationerna i pilotstudien ändrades inte 

observationsprotokollet och författarna valde därför att inkludera dessa observationer i studien 

för att öka mängden data. 

Interbedömarreliabiliteten (Polit & Beck, 2012) avser att se till överensstämmelsen mellan 

observatörerna. När det gällde den subjektiva tolkning av vilket beteende som hörde till vilken 

kategori kan detta mätas t ex med Cohens kappa där måttet mäter den grad av överensstämmelse 

mellan olika observatörer som inte avgörs av slumpen (Bryman, 2013). Det testet har inte 

utförts och är en svaghet i studien. Det som ändå kan vara en styrka var att observatörerna 

använde sig av två separata observationsprotokoll och utförde observationerna oberoende av 

varandra vid samma tidpunkt. Direkt efter observationen studerade författarna var för sig sitt 

eget protokoll om det var något som behövde kompletteras. Därefter reflekterade 

observatörerna gemensamt över de båda protokollen som sammanställdes till ett. Att en av 

författarna hade missat något beteende ansågs vara mer troligt än att en av observatörerna hade 

uppfattat ett beteende som inte hade skett. Därav beslutades att uppfattat beteende registrerades 

som en händelse i protokollet. Användning av ljudinspelning eller filminspelning för att fånga 

all hörbar data vid observationerna hade ökat reliabiliteten av studien men var inte möjligt 

genom de etiska överväganden som gällde för examensarbetet. 

Utförandet av en strukturerad observationsstudie kräver av författarna att de är koncentrerade 

och har full uppmärksamhet riktad mot det som ska observeras (Bryman, 2013; Patton, 2015; 

Polit & Beck, 2012). Det finns möjlighet att författarna under överrapporteringarna stundtals 

tappade koncentrationen när det emellanåt var stökigt då flertalet personer arbetade på 

expeditionerna eller på akutrummen och risk föreligger att viss data inte registrerats. En 

liknande svaghet i studien var att det emellanåt var svårt att hinna med att registrera allt som 

överrapporterades då talhastigheten hos sändaren var hög. Om det hade funnits möjlighet till 
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ljud- eller filmupptagning hade det säkerställt datainsamlingen och på så vis ökat reliabiliteten 

av studien.  

Författarnas förkunskaper om användandet av SBAR kan vara en svaghet då det finns möjlighet 

att det observerade uppfattats på ett förutbestämt vis av författarna jämfört med om 

observationerna hade utförts utan förförståelse (Patton, 2015). Samtidigt är det en förutsättning 

för att utföra en strukturerad observation att författarna har klara avgränsningar i form av 

observationsschemat (Patton, 2015; Polit & Beck, 2012). Författarnas förkunskaper genom 

vanan att vistas på en akutmottagning kan möjligen öka reliabiliteten då de inte behövde ägna 

uppmärksamhet åt ovan miljö när observationerna utfördes. 

Det hade varit intressant att utföra ett stabilitetstest genom ett test-retest för att utröna om 

observationsprotokollet var reliabelt (Bryman, 2013; Polit & Beck, 2012) men det var inte 

möjligt då studiens genomförandetid var begränsad och testet begränsas då informanternas 

kunskaper om det observerade kan förändras över tid (Polit & Beck, 2012). 

8.2. Validitet 

Enligt Polit och Beck (2012) finns det, avseende innehållsvaliditeten, ingen objektiv metod för 

att försäkra sig om att ett instrument är fulländat och innehåller punkter över alla olika aspekter 

för det som ska observeras. Tillvägagångssättet brukar vara att använda sig av ett antal experter 

i ämnet som bedömer instrumentet och genom det kan man försäkra sig om ett instruments 

validitet. I föreliggande arbete har detta inte skett, vilket kan ses som en svaghet.  

Vid strukturerad observation finns risk för bias då deltagarna kan påverkas av att de vet att de 

observeras, den så kallade Hawthorneffekten (Polit & Beck, 2012). Resultatet kan påverkas 

genom att deltagarna försöker prestera bättre än vad de vanligtvis gör eller att de inte kan agera 

som de normalt gör av blyghet eller nervositet (Patton, 2015; Polit & Beck, 2012). 

Kriterievaliditeten av studien kunde inte bedömas då instrumentet var egenkomponerat, men 

resultat från studie av närliggande område har visat att det observerade överensstämmer på vissa 

punkter såsom att trots teoretisk kunskap hos sjukvårdpersonal gällande ”closed loop” så 

utförde vårdpersonalen inte momentet såsom förespråkades (Hargestam, Lindkvist, Brulin, 

Jacobsson, & Hultin, 2013). 

Begreppsvaliditetsmässigt är det svårt att avgöra då studiens protokoll är utformat av 

författarna, men liknande instrument som använts i andra studier visade på ett likartat resultat 

såsom när det vid överrapportering lämnades uppgifter om patientens allergiska status (Nagpal 
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et al., 2012; Randmaa, Mårtensson, Leo Swenne, & Engström, 2015) patientens identitet och 

om rapporteringen avslutades med en fråga till mottagaren (Randmaa et al., 2015). 

För att säkerställa studiens sensitivitet och specificitet hade studien behövt utföras med ljud- 

och bildupptagning för ett säkerställande av all kommunikation, verbal och icke-verbal, och 

alla beteenden för att därefter ha jämfört de resultaten med befintligt resultat i studien. 

Författarna var ovana observatörer och det är sannolikt att utfallet mellan den utförda studien 

och en kontrollstudie med ljud- och filmupptagning skulle visa på skillnader i resultat trots att 

författarna försökte utföra studien efter bästa förmåga. Här håller författarna med Polit och Beck 

(2012) och Patton (2015) att det krävs träning i observation. 

8.3. Generaliserbarhet 

Studien valdes att utföras med ett bekvämlighetsurval vid fyra datainsamlingstillfällen. 

Argumentet för att utföra studien med det tillvägagångsättet och inte som en totalundersökning 

eller med ett sannolikhetsurval berodde på att det inte var praktiskt möjligt, varken logistiskt 

eller ekonomiskt. Observationerna utfördes vid totalt fyra tillfällen inklusive ett pilottillfälle. 

Urvalsmetoden för deltagarna var ett bekvämlighetsurval gällande överrapporteringar från 

ambulanspersonal till personal på en akutmottagning (Bryman, 2013). Den personal som 

arbetade vid de förutbestämda tillfällena och inte tillhörde exklusionskriterierna, ingick i 

studien förutsatt att de eller patienten inte uttryckte en önskan, verbal eller icke verbal, om att 

inte delta i studien. Eftersom personalen befann sig på arbetet under många timmar och studien 

pågick under hela dagar förekom att personal deltog i studien vid upprepade tillfällen. Det 

registrerades inte namn eller andra personuppgifter över personalen och det gick därför inte att 

urskilja vilka ur personalen som redan deltagit i studien. Det kan vara en svaghet för studien att 

deltagandet av personalen är repetitiv och kanske inte kan jämföras med andra studier. 

Samtidigt skiljer sig en överrapportering mellan varje tillfälle eftersom alla patienter är unika 

med en tillhörande överrapportering.  

Vid tre tillfällen uppstod ett inflöde av två patienter ankommande med ambulans samtidigt 

vilket gjorde att författarna gjorde ett strategiskt val, vilket är en svaghet av studien då urvalet 

av observationer inte enbart skedde enligt ett tillvägagångssätt. Bekvämlighetsurvalet bidrar till 

att personalen inte slumpmässigt representeras och generaliseringen av studien försvåras 

(Bryman, 2013). 

Observationerna utfördes enbart dag- och kvällstid. Det kan vara en svaghet att studien inte 

utfördes även nattetid, kanske skiljer sig överrapporteringssättet på natten från dag- och 
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kvällstid och kan då inte generaliseras över dygnet. Pilotstudien valdes att utföras på samma 

arbetsplats där huvudstudien sedan utfördes för att minska den reaktiva reaktionen (Bryman, 

2013; Polit & Beck, 2012). Det kanske kan stärka studien genom minskad risk för 

Hawthorneffekten och stärka validiteten med möjligheten till ökad generaliserbarhet.  

Det fanns en ansats att observera antalet överrapporteringar tillhörande de olika specialiteterna 

medicin, kirurg och ortopedi med en jämlik inkludering, men då antalet överrapporteringar inte 

inkom med den fördelningen gick det inte att genomföra. Övervägande observerades 

överrapporteringar tillhörande medicinsk specialitet, vilket kan göra det svårare att generalisera 

studien.  

Antalet överrapporteringar som ingick i urvalet av studien är 59 till antalet, varav endast fyra 

sändare saknade SBAR-utbildning. Detta är förhållandevis få och försvårar för en 

generaliserbarhet av studien. En powerberäkning (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 

2012) skulle ha kunnat utföras och därav beräknat ett antal observationer som borde ha utförts 

för att resultaten från studien möjligen kunde generaliseras. Att veta vilken dag i veckan som 

är mest lämplig att utföra en studie på en akutmottagning där antalet ankommande patienter 

inte går att förutsäga är svårt men möjligen kan det räknas ut statistiskt. 

Om datainsamling skett via en intervjustudie fanns det en risk för att informanterna skulle ha 

kommit ihåg fel eller att vissa haft svårt att återge hur de utförde eller emottog en 

överrapportering. Valet av insamlingsmetod gav observatörerna möjlighet att direkt observera 

det beteende som skulle fångas, med utgångspunkt i det strukturerade insamlingsformuläret 

(Bryman, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). En mixed-methods approach, med exempelvis 

strukturerade observationer och individuella intervjuer, hade kanske fördjupat andra aspekter 

om bakomliggande orsaker och samband mellan de observerade beteendena (Bryman, 2013). 
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9. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva och analysera tillämpningen av SBAR vid överrapportering 

från ambulanspersonal till personal på akutmottagningen. 

Flertalet av akutmottagningens sjuksköterskor som deltog i studien hade kortare erfarenhet av 

att arbeta som sjuksköterska på akutmottagning än den deltagande personalen som arbetade 

inom ambulanssjukvården. Tidigare forskning visar att personalens erfarenhet påverkar deras 

förväntningar på en rapport (Bost et al., 2012; Carroll, Williams, & Gallivan, 2012; Smith, 

Pope, Goodwin, & Mort, 2008). Det innebär att det förekommer individuella variationer av vad 

sändaren och mottagaren förväntar sig av överrapporteringen. Carroll, Williams och Gallivan 

(2012) har funnit att sjuksköterskor med lång erfarenhet i högre grad anpassar rapporten efter 

mottagaren. För att uppnå en väl fungerande rapportering är det viktigt att vårdpersonal har 

förståelse för att skillnader i erfarenhet kan påverka överrapporteringen (Carroll et al., 2012). 

I tidigare forskning framkommer att brist på ögonkontakt och bekräftelse från mottagaren ses 

som ett problemområde inom rapportering (Bost et al., 2012; Carroll et al., 2012; Jensen et al., 

2013; Wood et al., 2015). Föreliggande studie visar att mottagaren på akutmottagningen lyssnar 

aktivt och bekräftar sändaren. Även bekräftande beteende från mottagaren i form av t ex 

nickningar och verbala bekräftelser observerades i mycket hög grad vid överrapporteringarna 

och likaså ögonkontakt mellan sändare och mottagare. Det kan ge goda förutsättningar för att 

möjliggöra en väl fungerande överrapportering på observerad arbetsplats då brist på aktivt 

lyssnande och bekräftelse enligt Wood m.fl. (2015) kan leda till frustration och försämrade 

rapporter från ambulanspersonalen. 

Av sändarna i studien följde endast en fjärdedel SBAR-strukturen vid överrapportering och 

någon signifikant skillnad kunde inte påvisas beroende på om sändaren var utbildad i SBAR 

eller inte. I en undersökning utförd av Salzwedel m.fl. (2013) visades även där bristande 

följsamhet till en strukturerad kommunikationsmodell som användes vid rapportering. Tidigare 

forskning visar att införandet av en strukturerad kommunikationsmodell innebär en ökad 

patientsäkerhet (Böhmer et al., 2012; Haynes et al., 2009; Nagpal et al., 2013). För att uppnå 

en säker vård är det av största vikt att den information som lämnas i rapporten är korrekt och 

fullständig. Utelämnad eller felaktig information är ofta en bidragande faktor vid allvarliga 

tillbud där patientsäkerheten är hotad (Rabol et al., 2011). I föreliggande studie framkom det 

likaså att sändaren blev avbruten av mottagaren med frågor vid 93,2% av de observerade 

överrapporteringarna. Hur mycket det påverkade sändarens följsamhet till SBAR framkommer 
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inte i den här studien, men avbrott av att mottagaren ställer frågor kan av sändaren upplevas 

som störande och vara ett hinder för sändaren att genomföra rapporten och förmedla 

informationen som planerat (Carroll et al., 2012). Arbetssättet som SKL förespråkar i SBAR-

modellen är att mottagaren ska ställa eventuella frågor i slutet av rapporten när sändaren har 

förmedlat all information (Nätverket för patientsäkerhet, 2010). Det kan jämföras med att 

Randmaa (2016) i sin doktorsavhandling föreslår att mottagaren bör ha möjlighet att ställa 

frågor under överrapportering (Randmaa, 2016). 

I föreliggande studies resultat framkom ingen signifikant skillnad mellan ambulanspersonal 

med eller utan SBAR-utbildning och antalet sända huvudord vid överrapporteringar. Resultatet 

stöds av tidigare forskning där det inte heller påvisades någon skillnad i mängd överförd data 

före och efter införandet av ett strukturerat kommunikationsverktyg (Cunningham et al., 2012; 

Scott, Brice, Baker, & Shen, 2003). Det finns dock studier som visar att utbildning av 

vårdpersonal i ett strukturerat kommunikationsverktyg ger förbättrad muntlig rapportering i 

form av minskat informationsbortfall (Foster & Manser, 2012; Iedema et al., 2012; Kerr, Klim, 

Kelly, & McCann, 2016; Marshall et al., 2009; Salzwedel et al., 2013) vilket motsäger resultatet 

i föreliggande studie. 

I föreliggande studie kunde ingen signifikant skillnad påvisas gällande sändarens utbildning i 

SBAR respektive inte utbildad i SBAR och överrapporteringstiden, men tidigare forskning har 

visat att vårdpersonal som utbildats i en strukturerad kommunikationsmodell lämnar kortare 

rapporter efter utbildning (Cunningham et al., 2012; Iedema et al., 2012). Randmaa, 

Mårtensson, Swenne och Engström (2015) visar i sin forskning att korta överrapporteringar 

med en klar struktur kan öka mottagarens förmåga att komma ihåg informationen.  

Föreliggande studie visar att om det under överrapportering inträffar avbrott som inte orsakas 

av sändaren eller mottagaren förmedlas signifikant färre huvudord jämfört med 

överrapporteringar utan avbrott. Patientsäkerheten påverkas negativt av att vårdpersonalen blir 

avbruten i sitt arbete (Rosenstein & O´Daniel, 2008). Avbrott i rapporterna ses som ett hot mot 

säker överrapportering (Bost et al., 2012; Cheung et al., 2010). Avbrott kan leda till att 

mottagaren förlorar fokus vilket kan försena patientens behandling (Hall et al., 2010) och det 

tar en stund för både sändare och mottagare att återfå fokus på det de gjorde innan avbrottet (Li, 

Magrabi, & Coiera, 2012) vilket riskerar patientsäkerheten. 

Aktuell studie visar en signifikant skillnad i överrapporeringstid mellan överrapporteringar där 

det inträffade avbrott som inte orsakades av sändaren och mottagaren och överrapporteringar 
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där avbrott av lika art inte inträffade. De överrapporteringar där avbrott skedde var längre 

jämfört med de överrapporteringar där avbrott inte inträffade. Enligt Maughan, Lei, & Cydulka, 

(2011) har längre rapporter en tendens att innehålla fler felaktigheter jämfört med kortare och 

det ökar även risken för att mottagaren ska glömma den rapporterade informationen (Randmaa 

et al., 2015). 

Arbetssättet som SKL förespråkar vid användandet av SBAR-modellen är att kommunikationen 

ska utföras tydligt och med ”closed loop” (Nätverket för patientsäkerhet, 2010). Föreliggande 

studie visade att vid flertalet överrapporteringar på akutrum avslutade inte sändaren rapporten 

på ett klart och tydligt sätt med ”closed loop”. Det resultatet stärks av tidigare forskning där 

vårdpersonal trots utbildning i ”closed loop” använde kommunikationsmodellen i låg grad 

(Hargestam et al., 2013). 

När det gäller användande av SBAR-strukturen finns det forskning som visar på att det skulle 

kunna finnas en ovilja hos personal att använda strukturerad kommunikation. Orsaken kan 

möjligen vara att personalen inte har varit tillräckligt delaktiga i införandet av 

kommunikationsmodellen och därför kanske inte kan se nyttan av att använda strukturerad 

kommunikation (Salzwedel et al., 2013). Boat och Spaeth (2013) visade i en studie att 

personalen hade en hög grad av följsamhet till en checklista som infördes för rapportering 

mellan operation och en uppvakningsenhet. Följsamheten ansågs bero på att personalen förstod 

vikten av att använda den strukturerade kommunikationsmodellen och vilken förbättring detta 

innebar för patientsäkerheten (Boat & Spaeth, 2013). T ex visar Iedema m.fl. (2012) att 

införandet av ett protokoll för rapportering mellan ambulans och akutmottagning som skapats 

av personalen gemensamt gav god följsamhet till protokollet. Mer information förmedlades, 

rapporteringstiden blev kortare och antalet följdfrågor från mottagaren minskade. 

Förbättringarna ansågs bero på att personalen upplevde sig delaktiga i förbättringsarbetet och 

därmed var mer benägna att acceptera protokollet. Det finns en stor potential och styrka i att 

involvera den personal som ska använda instrumentet i utvecklingen av detsamma (Iedema et 

al., 2012). Om personalen där aktuell studie utfördes hade anpassat SBAR-mallen till sin egen 

verksamhet och provat sig fram till en gemensam utformning hade kanske användandet av 

strukturen varit högre, vilket den visades vara i en studie utförd av Iedema m.fl. (2012). SKLs 

mall för SBAR är enligt handläggaren och projektledaren på SKL A. Andersson inte validerad 

(A. Andersson, personlig kommunikation 29 april 2016) och det kanske skulle ha gjorts innan 

införandet i Sverige.  
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Inför införandet av SBAR på både akutmottagningen och ambulanssjukvården utbildades 

personalen. Hur utbildningen utfördes vet inte författarna i detalj men kanske har det inte givits 

möjlighet till en grundläggande utbildning pga. t ex personalbrist och hög arbetsbelastning med 

svårigheter för vårdpersonalen att delta i utbildning eller utföra utbildning. Leonard, Graham 

och Bonacum (2004) påtalar vikten av ett starkt ledarskap vid införandet av en förändring där 

det framkommer att det som ska införas är positivt. 

10. Konklusion 

Det framkom i föreliggande studie att det finns möjligheter till förbättringar vid 

överrapporteringssituationen som kan ge ökad patientsäkerhet.  Förbättringspotential finns både 

hos sändare och mottagare men även hos övrig personal som befinner sig i den miljö där 

överrapportering utförs.  

Vidare forskning om hur vårdpersonalens utbildning i SBAR utförs och vårdpersonalens val att 

använda eller inte använda sig av SBAR-strukturen efter utbildning vore av intresse då det inte 

framkom någon skillnad i denna studie mellan om sändaren hade SBAR-utbildning eller inte. 

Det vore även av intresse med ytterligare forskning av strukturerad kommunikation, däribland 

SBAR, för att säkerställa att SBAR är den rätta kommunikationen vid överrapportering för 

säker vård.  

11. Klinisk implikation 

Införande av studiedagar på respektive enhet skulle kunna ge möjlighet till ökad kunskap och 

förståelse för varandras yrkesroller och skillnader i yrkeserfarenhet tas till vara vilket kan ge 

ökad patientsäkerhet.  

Skapandet av en arbetsmiljö där övrig personal stör så lite som möjligt vid pågående 

överrapportering skulle kunna minska risken för att information utelämnas och möjliggöra en 

kortare överrapportering vilket skulle kunna öka patientsäkerheten. 

Genom att personal från både akutmottagningen och ambulanssjukvården tillsammans validerar 

SBAR-mallen och därefter omformar den efter ett gemensamt behov kan risken för 

missförstånd vid överrapportering minska. Möjligen kan det, genom att vårdpersonalen 

tillsammans arbetar fram ett minimum av SBARs huvudord och hur avslutningen kan utföras 

vid överrapportering, leda till en möjlighet att öka patientsäkerheten.  
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13. Bilagor 

Bilaga 1. SBAR-kort 
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Bilaga 2. Observationsprotokoll 

Rapport: Mottagare En Flera  Löpnr  

 Plats Akutrum Expedition Annan   

 Prio Röd Orange Gul Grön Blå 

 Specialitet Med Kir Ort Gyn/inf/barn  

 

 

Kategori Huvudord     

 S Identitet*       

   Besöksorsak*     

 B Allergi/Blodsmitta     

   Läkemedel       

   Tidigare sjukdomar*     

 A Aktuellt*       

   Vitalparametrar*     

   Åtgärder       

 R Rekommendation     

   Frågor       

   Avslutning*       

       

 Ögonkontakt  Tillräcklig info Ja Nej 

 Aktivt lyssnande Följer S→B→A→R Ja Nej 

 Rapportens längd     

       

Arbete med: Patient Dator Frågar Annat   

Avbrott av: Patient Telefon Personal Annat   

       

Sändare: Yrke Ambsjv SSK Amb-SSK Spec-SSK Annan 

 Tid i yrket 0-3 4-7 8-11 12+  

 Tid sen passet startade     

 Utbildning SBAR Ja Nej   

       

Mottagare: Yrke Usk SSK Akut-SSK Spec-ssk Annan 

 Tid i yrket 0-3  4-7 8-11 12+  

 Tid sen passet startade     

 Utbildning SBAR Ja Nej   

       

      

 


