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SAMMANFATTNING  
 
 
Bakgrund: Sjuksköterskan ansvarar för mycket information över många patienter. Det är av 
stor vikt att informationen blir korrekt, utan misstolkningar och kommunikationsfel. 
Sjuksköterskan har krav att kunna göra bedömningar och rapportera snabbt och effektivt. 
För att underlätta finns kommunikationsverktyget SBAR som ska stötta sjuksköterskan att få 
med relevant information om patienten. Syfte: Att kartlägga sjuksköterskans användning av 
SBAR som kommunikationsverktyg. Metod: En allmän litteraturöversikt där sju kvantitativa 
och tre kvalitativa artiklar analyserats. Resultat: Överlag upplevde många av 
sjuksköterskorna att SBAR var ett bra kommunikationsverktyg som hjälpte dem att känna sig 
trygga och säkra i sin rapportering. Sjuksköterskorna upplevde även att det var lättare att 
samtala med läkarna då det gav ett gemensamt språk sinsemellan. Verktyget var effektivt och 
patientsäkerheten blev högre med användning av SBAR. Dock uppstod fortfarande brister då 
SBAR-verktyget inte följs fullt ut och att inte alla sjuksköterskorna var villiga att använda 
detta, troligtvis på grund av utbildningsbrist. Slutsats: SBAR var ett bra 
kommunikationsverktyg som underlättade att få med relevant information om patienterna 
vilket gjorde det lättare för sjuksköterskorna att rapportera. Det krävs dock mer utbildningar 
i hur SBAR används för att göra de samtliga sjuksköterskorna mer bekväma med sin 
rapportering.  
 
Nyckelord: Kommunikation, litteraturöversikt, patientsäkerhet, sjuksköterskorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



   
 

 

ABSTRACT  
  
Background: The nurse is responsible with a lot of information for many patients. It’s very 
important that there are no misinterpretation or communication errors. The nurse is 
required to make assessments and reports efficiently. To facilitate, there’s the SBAR 
communication tool that will support the nurse to provide relevant information about the 
patient. Purpose: The purpose was to survey the nurse’s use of SBAR as a communication 
tool. Method: A general literature review in which seven quantitative and three qualitative 
articles were analyzed. Results: Many of the nurses felt that SBAR was a good 
communication tool that helped them in their reporting. The nurses also felt that it was 
easier to talk to the doctors as it provided a common language. The tool was effective and 
patient safety increased by using SBAR. However, deficiencies still occurred as SBAR tools 
were not fully integrated and not all nurses were willing to use this, due to lack of training. 
Conclusion: SBAR was a good tool that facilitates getting relevant information and makes it 
easier for nurses to report. However, more training was required in how SBAR should make 
all the nurses more comfortable with their reporting.  
 
Keywords: Communication, literature review, patient safety, nurses.  
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1   INLEDNING    
I sjuksköterskeyrket är kommunikation en viktig del för att kunna utföra ett bra och säkert 
arbete. Sjuksköterskorna kommer att möta många patienter med olika tillstånd vilket kräver 
ett kommunikationssätt som är strukturerat och anpassat för de enskilda patienterna. Det 
handlar således inte bara om sjukdomar utan att även kunna få en bild av patienternas 
helhet. Patienterna kan komma in akut där kommunikationen är under tidspress eller att 
patienterna kommer in från olika avdelningar vilket gör att kommunikationen måste vara 
tydlig mellan avdelningarna så inte informationen brister. Under sjuksköterskornas 
arbetspass sker kommunikation ständigt mellan andra professioner och strävan efter ett bra 
kommunikationssätt är viktigt för både sjuksköterskorna och patienterna. 

Genom tidigare erfarenheter från arbete inom vården är uppfattningen av att 
kommunikationen har en stor betydelse för att säkerställa att viktig information når fram för 
att skapa en patientsäker vård. Viktig information som innefattar patienternas aktuella 
hälsotillstånd, tidigare sjukdomar och vårdplaner ska rapporteras vidare vid skiftbyten, 
ronder och till andra professioner. Informationen som förmedlas ska vara relevant och 
innehålla den information som behövs för att ge god vård till patienterna. Uteblir viss 
information kan det leda till vårdlidande för patienterna. Intresseområdet för detta ämne 
väcktes efter att ha arbetat inom sjukhus där det enligt erfarenheter uppstår brister i 
kommunikationen, framförallt mellan skiftbyten, vilket leder till missad information gällande 
patienternas vård och behandling. Att skapa kunskap inom detta område kan möjliggöra hur 
kommunikationen kan ske på ett mer säkert sätt.  

Problemområdet som valdes ut till detta examensarbete är “Hur upplever sjuksköterskan att 
rapportera enligt SBAR”. Problemområdet är efterfrågat av huvudhandledare på PVA och 
MSE vid Mälardalens högskola. 

2     BAKGRUND  
Bakgrunden börjar med att beskriva kommunikationsverktyget SBAR som står för Situation, 
Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation, patientsäker vård, kommunikationens betydelse 
och utifrån ett patientperspektiv. Därefter tas sjuksköterskornas ansvarsområde upp utifrån 
lagar, författningar och kompetensbeskrivning. Sedan tas ett teoretiskt perspektiv upp som 
beskriver vårdkultur, vårdkulturens tradition och horisont samt olika perspektiv på 
vårdkultur. Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 
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2.1   SBAR  som  kommunikationsmodell  

Inom vården används kommunikationsverktyg för att förbättra kommunikationen. 
Verktygen ska hjälpa att informationen är korrekt förstådd och ge fokus på rätt information. 
SBAR är ett kommunikationsverktyg som används gemensamt i vårdsituationer numera, 
bland annat i Sverige. Verktyget används vid skiftbyten, vid läkarkontakt samt vid kontakt 
med sjuksköterskor på andra avdelningar. Verktyget är en mall, med olika element, som gör 
det lättare för sjuksköterskorna att föra vidare muntlig information om patienterna. 
Verktyget består av fyra element, Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation, som 
säkerställer att sjuksköterskorna ger noggrann och effektiv information och minskar 
upprepningar. SBAR beskrivs som en ram och underlättar att komma ihåg vad som ska tas 
med och bidrar till ett utvecklande av samarbete och främjar patientsäkerheten. SBAR 
används framförallt vid överlämnade av vård för patienterna och säkerställer att relevant 
information överlämnas på ett kortfattat och konkret sätt. SBAR ger en rekommendation av 
vilken vård som är aktuell för patienterna till den som tar del av informationen (Whittingham 
& Oldroyd, 2013). 

Genom användning av SBAR skapas en tydlig struktur som innefattar att relevant 
information tas upp. Med hjälp av SBAR får informationen en logisk ordning och att det 
relevanta om patienterna kommer med. SBAR används som ett kommunikationsverktyg för 
att leverera information i kritiska situationer samt för att öka patientsäkerheten. I SBAR 
finns fyra element som används, nedan kommer en förklaring på vad de fyra elementen är 
och vad som ingår i rapporteringen enligt SBAR. Situation: Talaren beskriver situationen till 
mottagaren där problemet framkommer. Patienternas namn och personnummer ska anges. 
Bakgrund: Talaren delger information om patienternas bakgrundshistoria som är relevant 
för det aktuella problemet. Detta kan tillexempel vara diagnoser, tidigare sjukdomar, 
behandlingar eller utredningar. Aktuellt: Här beskrivs patienternas aktuella tillstånd som till 
exempel vitala parametrar, provsvar eller bedömning av patienternas problematik. 
Rekommendation: Här ges förslag på fortsatt vård som patienten har behov av.  
Rekommendation är en del i SBAR som innebär en personlig bedömning och ett förslag på 
situation, detta leder till en minskning av hierarkin. Olika yrkesroller delar dessutom samma 
SBAR verktyg vilket möjliggör förståelsen mellan varandra (Muller et al., 2018).  

Att använda SBAR inom hälso- och sjukvården rekommenderas för att öka 
patientsäkerheten. Med hjälp av SBAR som kommunikationsverktyg underlättar 
kommunikation mellan olika yrkesprofessioner och minskar risken för att incidenter sker på 
grund av missar i kommunikationen (Randmaa, Mårtensson, Swenne och Engström, 2014). 
En av de vanligaste orsakerna till att patienterna drabbas av vårdskada är på grund av ett 
osystematiskt sätt att kommunicera på vilket leder till brister i kommunikationen. Därför 
finns ett behov av att använda en systematisk modell som till exempel SBAR. SBAR är en 
effektiv systematisk kommunikationsmodell som används för att förmedla information och 
leder till en ökad säkerhet i verksamheten för patienterna. Syftet med SBAR är att 
sjuksköterskorna lättare ska kunna kommunicera på ett smidigt sätt och på så vis också öka 
samarbetet med annan vårdpersonal. Exempelvis så använder sig läkarna och 
sjuksköterskorna av olika språk och termer vilket leder till ett kommunikationsgap. 
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Sjuksköterskorna använder sig mer av subjektiva data medan läkarna har ett objektivt sätt att 
kommunicera på. SBAR kombinerar bådas kommunikationsstilar som blir både effektivt och 
patientsäkert (Stewart & Hand, 2017). 

2.2   Kommunikationens  betydelse  
Kommunikation är en process där information, betydelser och känslor delas av personer 
genom ett utbyte av verbala och icke-verbala meddelanden. Kommunikationen är en 
komplex process som innefattar mer än bara det verbala språket, det handlar även om 
tonläge, gester och kroppsspråk. Kommunikation är inte något som människor gör mot 
varandra, det är snarare en process där en relation skapas genom att interagera med 
varandra. Kommunikation är en grundläggande del av omvårdnad. Kommunikation handlar 
bland annat om att dela information och skapa sociala interaktioner, det är även en viktig 
faktor för att skapa en patienttillfredsställelse och bra kvalitet i omvårdnaden (Dunne, 2005; 
Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Kommunikation är ett sätt att ta emot och sända 
information men kommunikation innebär också att varje person har egna tolkningar, 
referenser och erfarenheter som kan leda till hur kommunikationen tolkas. Det kan innebära 
att personen som lämnar ett budskap tycker budskapet är tydligt och att det inte går att 
missta men att det sedan missförstås ändå. Kommunikation inom vården är specifikt viktigt 
just för att många olika yrkesroller är inblandade kring patienterna. Bristande 
kommunikation mellan de olika yrkesroller kan leda till att viktig information missas, 
oklarheter till vem som ska utföra vad och inte vågar påtala risker på grund av den 
hierarkiska strukturen. Dessutom kan det ofta vara ett högt tempo i sjukvården vilket kan 
leda till att information missas. Ineffektiv kommunikation är att ge information till en annan 
personal som är upptagen med andra arbetsuppgifter och bör undvikas (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).  
  
I sjukvården förväntas personalen att kommunicera effektivt och professionellt inom alla 
yrkesroller. Dock saknas någon större lära av detta i utbildningarna. Professionell 
kommunikation är komplicerad och påverkas av de olika yrkesrollerna samt att hierarkier 
påverkar kommunikationen på ett negativt sätt. Detta i sin tur leder till sämre 
patientsäkerhet. Istället har det setts att personal som är säkra, vågar kommunicera sina 
tankar och är trygga på sin arbetsplats fungerar bättre på arbetsplatsen samt att hela arbetet 
blir mer effektivt. Överrapporteringar är dem situationer där flest avvikelser sker och 
kommunikationen brister. Ofta beror detta på en komplicerad vårdkedja där många är 
inblandade. För att kommunikationen i vården ska bli bättre behövs ett strukturerat 
arbetssätt med tydliga rutiner och riktlinjer som efterföljs. Förslag till detta är till exempel att 
det finns en ansvarig sjuksköterska som är uppdaterad om patienternas aktuella tillstånd 
med behandlingsplan. Även att utbilda och utveckla kompetens till vårdpersonal om hur 
information ska förmedlas mellan skift, vårdenheter och inom verksamheten samt att 
använda modeller för en effektiv kommunikation som till exempel SBAR. Många av de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever svårigheter med att kommunicera med läkarna 
och att forskning visar att båda parter är missnöjda med kommunikationen sinsemellan. 
Förklaring till detta beror på att de två olika yrkesrollerna är utbildade till att kommunicera 
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på olika sätt. Läkarna ska uttrycka sig kort och koncist medan sjuksköterskorna är tränade 
att kommunicera på ett mer detaljerat sätt. Det verkar således som att sjuksköterskorna 
därför kan missa det viktigaste medan läkarna inte påtalar det som verkar självklart med att 
det då leder till oklarheter. Kommunikation är speciellt viktig vid överrapporteringar, detta 
kan vara vid skiftbyten, mellan olika vårdenheter eller mellan personal (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).  
  
För att uppnå en säker vård och av hög kvalitet har kommunikationen mellan all hälso- och 
sjukvårdspersonal en betydande roll. Inom de olika yrkesrollerna på sjukhusen ansåg 
vårdpersonalen att kommunikationen var viktig men att det fanns brister som skapade 
problem. Ineffektiv kommunikation kan bero på okunskap och förutfattade meningar om hur 
andra yrkesroller är eller förväntas göra. Gällande beslutsfattningar i vården så finns en 
hierarkisk ordning av yrkesansvar och att dessa hierarkier kan bidra med konflikter mellan 
personalen. Istället för att arbeta teambaserat blir arbetet styrt av hierarkin. De olika 
yrkesrollerna var överens om att kommunikationen mellan varandra har en betydande roll 
för att patienterna skulle få bättre vård (Thomson, Outram, Gilligan och Levett-Jones, 2015). 

2.3     Kommunikationens  betydelse  ur  ett  patientperspektiv    
Inom vården överlämnas relevant information om patienterna mellan sjuksköterskorna och 
annan vårdpersonal. Relevant information som överlämnas är bland annat patienternas 
diagnos, utförda uppgifter, vårdplan samt eventuella ämnen som diskuterats under 
läkarundersökningar. I de flesta fall är varken patienterna eller dess anhöriga delaktiga i 
rapporteringen då det flesta rapporter sker i konferensrum eller utanför patienternas rum. 
Patienterna ska ha en möjlighet att få delta i informationsutbytet och ha en chans till att 
aktivt vara deltagande i deras vårdplaner. Patienterna som har upplevt rapportering inne på 
sitt rum känner sig mer säkra då de får kännedom om sin vårdplan och får en inblick över 
vem som ska vårda en. Patienterna kan även ge sjuksköterskorna en input i hur de vill ha sin 
vård. Resultaten av denna studie visade på att rapportering mellan sjuksköterskorna inne hos 
patienterna hade en positiv inverkan på både patienterna och sjuksköterskorna. Patienterna 
gav kommentarer i form av att de uppmuntrade sjuksköterskorna att fortsätta 
rapporteringen framför patienterna, att de gav en känsla av sammanhang och att dem fick ett 
förtroende för den nästkommande sjuksköterskan. Det fick även patienterna att känna att de 
har en aktiv röst i hur det vill ha sin vård utformad och patienterna värdesatte att vara aktivt 
deltagande i sina vårdplaner (Maxson, Derby, Wrobleski & Foss, 2012), 
  
De patienterna som fick samråd med sjuksköterskorna genom en god kommunikation och 
som blev involverade i sin behandling upplevde ett förtroende och kände sig förstådda. 
Patienterna upplevde en känsla av engagemang när sjuksköterskan gav dom förståelse för 
deras symtom. Till exempel så pekade sjuksköterskan på ritningar av hjärtat för att visa hur 
det fungerar. Detta gav också patienterna en möjlighet för att ställa frågor och starta en 
kommunikation. Genom att visa bilder på hur hjärtat fungerar och ge information medicinskt 
gav detta också en möjlighet för patienterna att själva fatta beslut om olika behandlingar. Det 
visade sig att bristande kunskap hos patienterna var ett hinder för att kunna vara inblandade 
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i beslut av behandling men också att det inte alltid var önskvärt av patienterna att själva vara 
med och bestämma. Dock upplevde patienterna att de ville ha möjlighet att återvända till 
sjuksköterskorna efter samråd. Patienterna beskrev vikten av att stödja deras förståelse av 
situationen och utveckla ett förtroende mellan sjuksköterskorna och patienterna genom 
samråd i sin behandling (Siouta et al., 2015). 

2.4     Patientsäker  vård  

Patientsäker vård definieras som förebyggande av skada för patienterna under en 
sjukhusvistelse eller vårdprocess. Kvaliteten på vården definieras som att göra rätt vid rätt 
tidpunkt för att uppnå de bäst möjliga resultaten. Det krävs olika dimensioner för att 
upprätthålla en patientsäker vård, dessa dimensioner är effektivitet, säkerhet, 
patientcentrering, jämlikhet och kunskapsbaserad vård (Jangland, Nyberg och Yngman-
Uhlin, 2017). Patientsäker vård definieras också som friheten från olycksskada orsakad av 
sjukvården, därmed en minskning av risken för onödig skada i samband med hälso- och 
sjukvård. Patientsäker vård kan även beaktas som säkerhetsklimat eller säkerhetskultur 
(Brasaite, Kaunonen & Souminen, 2015). Sjuksköterskorna har som ansvar att förbättra 
kvaliteten på hälso- och sjukvård och patientsäkerheten genom att använda 
problemlösningar och öva på sina förmågor och färdigheter. Exempelvis måste 
sjuksköterskorna utöva sitt yrkesmässiga omdöme när de administrerar läkemedel och 
tillämpar sina färdigheter i en viss situation för att agera utifrån patienternas bästa (Brasaité 
et al., 2016). 

Sjukvården utvecklas i snabb takt och idag finns flera nya möjligheter med behandling och 
läkemedel, samtidigt som kunskapen också ökar om att utebliven vård kan orsaka vårdskada. 
Vanliga orsaker till vårdskada är bristande kommunikation, brister i samordning och 
organisation, förseningar och brist på patienternas delaktighet. För att skapa högre 
vårdkvalitet och patientsäkerhet finns kärnkompetenser, dessa är gemensamma för hälso- 
och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att arbeta på ett sätt som utvecklar säkerheten i vården 
då säker vård inte är ett statiskt tillstånd utan utvecklas samtidigt med vårdens utveckling. 
Några exempel på hur arbetet kan göra vården mer säker för patienterna är att skapa och 
arbeta utifrån strukturer som all personal känner till. Det kan även vara bra att låta 
vårdpersonalen träna på samarbete genom exempelvis kommunikationsövningar. Vid 
kommunikationsövningar kan ett standardiserat kommunikationsverktyg som till exempel 
SBAR användas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Bristande kommunikation har identifierats som en orsak till medicinska fel och biverkningar 
för patienterna (Muller et al., 2018). Målet för all sjukvårdspersonal bör vara att leverera 
vård av hög kvalitet och försäkra att vården sker med en patientsäkerhet. För att uppnå målet 
är en effektiv kommunikation mellan all personal i sjukvårdsteamet viktigt (Thomson, 
Outram, Gilligan & Levett-Jones, 2015). Sjukvårdspersonal måste rapportera och lära sig av 
incidenter som sker för att kunna förbättra patientsäkerheten. Det är oftast i samband med 
överrapporteringar och hantering av läkemedel det uppstår en bristande patientsäkerhet. 
Även en hög arbetsbelastning, brist av kännedom om patienterna, brist på kunskap, 
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otillräcklig utbildning samt sömnbrist är bidragande faktorer (Robson, de Wet, McKay & 
Bowie, 2011). Dåliga kommunikationsstrukturer, bristande ledarskap och teamarbete 
tillsammans med brist på rapporteringssystem är också bidragande faktorer för en bristande 
patientsäkerhet. Det finns en rädsla bland hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
incidenter som sker då det ger upphov till skuld, skam och tystnad. Sjuksköterskorna spelar 
en stor roll i patientsäkerheten då deras arbete handlar om rutinmässig patientövervakning 
och samordning av patienternas vård (Kirwan, Matthews & Scott, 2013). 

2.5   Sjuksköterskans  ansvarsområde  
Sjuksköterskan arbetar utifrån olika lagar och författningar som finns och som styr hur 
sjukvården ska fungera. Nedan tas patientsäkerhetslagen upp samt en kompetensbeskrivning 
som utgör ett stöd för den legitimerade sjuksköterskan. 

2.5.1     Lagar/författningar  
Patientsäkerhetslagens syfte är främja säkerheten i vården och att så få som möjligt drabbas 
av vårdskador. Detta innebär att sjuksköterskorna har ansvar att anmäla riskförhållanden 
och vårdskador eller sådana händelser som kunnat medföra vårdskada. Anmälningar sker till 
Inspektion av vård och omsorg (IVO) och dessa anmälningsskyldigheter ska ske snarast efter 
situationen hänt. I patientsäkerhetslagen innebär det också att sjuksköterskorna har ansvar 
att informera patienterna och i vissa fall närstående om att det har skett en vårdskada och 
varför. Patienterna ska också få information om vart de kan vända sig för sina rättigheter 
(Patientsäkerhetslagen, SFS 2018:1996). 

2.5.2     Kompetensbeskrivning  
Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för den legitimerade sjuksköterskan. De beskriver 
sjuksköterskans självständiga ansvar för de sex olika kärnkompetenserna. Dessa innefattar 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt för ledarskap och pedagogiska insatser 
i omvårdnadsarbetet. Personcentrerad vård kännetecknas genom att patienterna och dess 
närstående bemöts med förståelse och som unika personer med individuella behov. 
Samverkan i team handlar om att arbeta i team genom att se varandras kompetenser för att 
uppnå en god vård. Evidensbaserad vård handlar om att sjuksköterskorna arbetar med de 
metoder som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förbättringskunskap och 
kvalitetsutveckling innebär att sjuksköterskorna bör kunna arbeta utifrån de behov som 
patienterna har och arbeta utifrån vårdens olika system och hur dessa är utformade. Säker 
vård innefattar att sjuksköterskorna bör arbeta för att förebygga vårdskada, arbeta 
patientsäkert och följa regler. Sjuksköterskorna har som ansvar att anmäla händelser som 
inte är patientsäkert. Informatik handlar om sjuksköterskornas ansvar att dokumentera 
under patienternas sjukhusvistelse. Ledarskap och pedagogiska insatser i 
omvårdnadsarbetet innebär att sjuksköterskornas ledarskap handlar om det patientnära 
omvårdnadsarbetet, detta ska ge god och säker vård till patienterna. Sjuksköterskorna ska ha 
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en kompetens för att kunna samverka med patienterna och deras anhöriga (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). 

2.6   Teoretiskt  perspektiv  
Det är viktigt att förstå vården och vårdandet utifrån dess kultur för att kunna utföra en god 
vård. Inom hälso- och sjukvården har organisationskulturen betydelse, den har främst 
studerats utifrån vårdkvalitet, patientsäkerhet och effektivitet. Organisationen byggs upp av 
olika individer som ska samverka och gå mot gemensamma mål (Rytterström 2015). 
Kommunikationsverktyget SBAR har ingen vårdvetenskaplig förankring men hur 
kommunikationen sker mellan vårdpersonalen påverkar patienternas omvårdnad och på så 
sätt är vårdkulturen relevant för att en god kommunikation ska kunna ske i verksamheten 
och därefter kunna leda till bättre vård för patienterna. 

2.6.1     Begreppen  tradition  och  horisont  utifrån  vårdkulturen  
Vårdkultur beskrivs med ett teoretiskt perspektiv utifrån hermeneutiken som är en 
vetenskapsfilosofisk teori. Hermeneutik är en beskrivning av hur människan förstår och 
tolkar sin omvärld samt tillvaro. Utifrån hermeneutiken ses vårdkultur som en 
meningsskapande process som utgör en grund för den patientnära vården. Den 
meningsskapande processen kan ses utifrån två begrepp: tradition och horisont 
(Rytterström, 2015).  
  
Enligt Rytterström (2015) kan tradition beskrivas på olika sätt. Ett sätt att beskriva är att 
utifrån det sammanhang som människan vuxit upp i förstår hon sig själv och omvärlden. Det 
kan även beskrivas som att människan existerar i ett sammanhang som delas med andra. 
Sammanhanget kan vara olika traditioner som vårdpersonal överfört, överföringen kan 
benämnas som att vårdpersonal vidarefört en tradition. Vårdkulturen bärs upp av unika 
människor där traditionen förmedlar en gemensam sfär. Sfären länkar samman individer 
genom exempelvis historien, språket samt organisationsstrukturer. Traditionen gör att 
vården får en betydelse samt en förståelse. Horisont är det andra perspektivet av vårdkultur 
och kan beskrivas som den individuella vårdarens förståelse för vården. Det kan likna ett par 
glasögon som vårdaren ser igenom för att förstå sin omvärld. Det människan ser igenom 
glasögonen är det som är välbekant och det som inte ses är det som inte är bekant. 
Horisonten är därför både en möjlighet och en begränsning. Begränsningen ligger i att 
horisonten blir det som tas för givet vilket kan påverka vårdarens handlande. Horisonten är 
inte statisk vilket gör att den också ses som en möjlighet (Rytterström, 2015). 
  
I vårdkulturen kan traditionen och horisonten visa sig på olika nivåer. Nivåerna benämns 
som symboler, kulturbärare, rutiner och ethos. Symbolen är den första nivån som är konkret 
och ytlig i kulturen. Det som symboliserar symbolen är ord, gester, handlingar och saker som 
har en innebörd i vårdkulturen men som kan ha en annan innebörd i andra kulturer.  
Kulturbärare är människor som har en betydelse inom vårdkulturer. Det är personer på en 
arbetsplats som kan påverka vårdkulturen både positivt och negativt. Kulturbärare 
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identifieras genom sitt sätt att vårda samt genom sin personlighet. Det är kulturbärarna som 
är ambassadörer för den rådande vårdkulturen. Rutinen är den tredje nivån i vårdkulturen. 
Vårdaktiviteter upprepas ofta rutinmässigt, sker utan en reflektion samt är sällan nedskrivna. 
Vårdarna anpassar sig till ett meningssammanhang genom att använda sig av rutiner. 
Rutinen kan ses som en ritual som egentligen inte är nödvändig för att uppnå vissa mål men 
som ändå är viktigt för de som utför det. Ethos är den sista nivån och förklaras som kärnan i 
kulturen. När ethoset förändras så förändras även kulturen, det är en rangordning av 
värderingar (Rytterström, 2015). 

2.6.2     Vårdkulturens  tre  olika  perspektiv    
Det finns tre olika perspektiv som vårdkulturen kan beskrivas genom, det rådande, det 
kritiska och det visionära. Det rådande perspektivet innebär att människan är en del av 
vårdkulturen eftersom människan är en kulturvarelse och kulturen gör det möjligt för 
människan att orientera sig i tillvaron. Det går således inte att undvika att vara delaktig i en 
vårdkultur. Det rådande perspektivet är den nuvarande vårdkulturen som styr verksamheten, 
det vill säga vilket meningssammanhang som vården utgår ifrån. Vårdkulturen behöver inte 
vara positiv utan det kan bestå av konflikter och motsägande men oavsett så är det 
vårdkulturen som är rådande och styrande. Det kritiska perspektivet innebär att den 
rådande kulturen ses med ett kritiskt öga. Att ha en kritisk syn och ett utmanande sätt mot de 
traditioner och horisonter som finns i verksamheten gör det möjligt att synliggöra 
vårdkulturen. Vårdkulturen är ofta omedveten och det kritiska perspektivet försöker skapa 
en medvetenhet rörande vårdkulturen. Ett visionärt perspektiv syftar på att det finns en 
tydlig inriktning för vårdkulturen. Det handlar således inte om den nuvarande situationen 
utan om en strävan mot god vård. I ett visionärt perspektiv kan vårdvetenskaplig kunskap 
finnas som stöd för att vägleda vårdandet (Rytterström, 2015). 

2.7   Problemformulering  
Sjuksköterskorna kommer i sin profession att befinna sig i olika situationer där 
kommunikationen har en viktig betydelse för att information om patienterna ska 
överrapporteras på ett korrekt sätt. Informationsöverföringen sker bland annat i ronder 
mellan sjuksköterskorna och läkarna samt i samtal med andra professioner som har en 
kontakt till patienterna. Även vid skiftbyten ansvarar sjuksköterskorna för att överlämna en 
snabb, men säker, rapport om patienterna till nästkommande personal. I tidigare forskning 
framkommer att utebliven vård av patienterna är vanligt när viktig information om 
patienterna saknas eller är bristfällig vid överrapportering. Dessa brister i 
informationsöverföring är något som kan riskera patientsäkerheten och leda till vårdskada. 
Sjuksköterskorna har till uppgift att säkerställa en säker vård. I detta ingår ett ansvar för 
bland annat samverkan, informatik, ledarskap och kvalitetsutveckling, alla viktiga delar för 
en fungerande överrapportering. Trots att detta ansvar finns det brister i sjuksköterskornas 
överrapporteringar. Därför behövs en ökad kunskap om sjuksköterskornas 
överrapporteringar för att därigenom kunna förebygga brister och bevara patientsäkerheten.  
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3     SYFTE    
Syftet var att kartlägga sjuksköterskornas användning av SBAR som kommunikationsverktyg. 

4   METOD  
I denna studie har en litteraturöversikt använts som metod. Enligt Friberg (2017) innebär en 
litteraturöversikt att skapa en översikt över den kunskap som finns inom ett visst område, 
eller om ett problem som finns inom sjuksköterskans kompetensområde. Det handlar om att 
sammanställa befintlig forskning för att skapa en uppfattning om vad som ska studeras. För 
att undersöka aktuell forskning om kommunikationsmodellen SBAR och för att skapa mer 
kunskap om området är litteraturöversikt en bra metod för att både kvalitativa och 
kvantitativa studier ingår i analysen. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar används i en 
litteraturöversikt för att få en ökad kunskap kring hela ämnesområdet. Genom en 
litteraturöversikt eftersträvas ett helhetsperspektiv över området, detta kan vara positivt då 
nya frågor och funderingar kan väckas för hur omvårdnadsarbetet skulle kunna bli bättre. 
Litteraturöversikt ger också en förståelse för vilken evidens som finns kring området, vilket 
också kan leda till nya frågeställningar. 

4.1   Urval  och  datainsamling  
Helikopterperspektivet används för att skapa en överblick över det valda kunskapsområdet. 
Detta genom att läsa sammanfattningar (abstract) i de artiklar som blivit resultatet i 
litteratursökningen för att veta om artiklarna är relevanta. I helikopterperspektivet krävs 
öppenhet och kreativitet. Genom detta perspektiv ges en översiktsbild och en möjlighet att se 
karaktären av studien (Friberg, 2017). Genom att använda helikopterperspektivet skapades 
en helhet av befintlig forskning vilket gjorde det möjligt att få en blick över studiernas 
karaktär.   
  
Efter helikopterperspektivet sker en avgränsning för vad som ska ingå i analysen. Det görs 
genom att identifiera sökord, till en början kan det vara breda sökord för att säkerställa att 
relevanta artiklar kommer med. Varför vissa artiklar väljs ska tydligt framgå och det sker en 
inkludering respektive exkludering av studier. En redovisning av sökord och sökvägar är 
relevant för att läsaren ska förstå hur urvalet av artiklar genomförts. För att läsaren ska veta 
vilka slutliga sökord och strategier som används ska detta redovisas i bilaga A (Friberg, 
2017). I början av detta examensarbetet användes breda sökord som SBAR och SBAR AND 
Nurse för att säkerställa att relevanta artiklar kommer med. Sedan behövdes artiklarna 
avgränsas med inklusions och exklusionskriterier. Inklusionskriterier användes för att rama 
in problemområdet. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL Plus och PubMed. Artiklarna 
skulle innehålla sökord som sjuksköterska och kommunikationsverktyg. Artiklarna som 
söktes i CINAHL Plus begränsades till full text och Peer reviewed. Peer reviewed innebär att 
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artikeln är kvalitetsgranskad av kritiker och att artikeln är rekommenderad för att bli 
vetenskaplig publicerat (Polit & Beck, 2017). I databasen PUBmed användes inte Peer 
reviewed då denna funktion inte är tillgänglig, istället söktes endast artiklarna i full text och 
söktes sedan i Ulrichweb för att säkerställa att artiklarna var Peer Reviewed. Samtliga 
sökningar gjordes mellan årtalen 2010–2020 för att få aktuell forskning. Exklusionskriterier 
var artiklar med andra professioner än sjuksköterskan och andra kommunikationsverktyg än 
SBAR. 
 
De aktuella sökorden som användes var nurse, nursing, SBAR communication och SBAR 
tools. Sökorden användas i olika kombinationer genom Boolesk sökteknik för att lättare 
sammanfatta området (se Bilaga A). Boolesk sökteknik innebär att sammanlänka sökord och 
bestämma det samband sökorden ska ha till varandra. Det finns olika sök-operatorer inom 
den booleska söktekniken där operatorn AND är den vanligaste. AND används när sökord 
ska sammanlänka till varandra och bilda en söksträng som styr databasen att söka efter 
samtliga skrivna termer (Östlund, 2017). I examensarbetet användes AND som Boolesk 
operator. 
  
Studiernas kvalitet ska också granskas. Här granskas exempelvis om det finns en tydlig 
problemformulering, tydligt syfte, tydligt beskriven metod samt tydlig beskrivning av 
deltagarna. Utifrån svar ja eller nej på dessa frågor kan ställning tas utifrån studiens kvalitet 
och här kan både exkludering eller inkludering av studien göras beroende på om den håller 
tillräckligt hög kvalitet eller inte. Anledningen till detta ska motiveras och anges i 
metoddiskussionen (Friberg, 2017). I detta examensarbete blev totalt 31 artiklar 
kvalitetsgranskade en Fribergs förslag på frågor, men endast 10 valdes ut då dessa uppfyllde 
hög kvalitet. Frågorna omformulerades så att de kunde besvaras med ja eller nej. En av 
frågorna har skrivits om så att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde besvaras 
utifrån samma formulerade fråga. Frågan som skrevs om för att kunna användas till både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar var “har författarna tolkat resultatet?”. För bedömning 
hög nivå skulle artikeln uppfylla 9 till 13 poäng, medelnivå 5 till 8 poäng och övriga poäng 
räknades som låg kvalitet. Samtliga artiklar som inkluderas uppfyllde hög kvalitet, därför har 
ingen exklusion av artiklar behövde göras. Artiklarna i detta examensarbete bestod av 10 
vårdvetenskapliga artiklar. Av dessa artiklar var 7 stycken kvantitativa och 3 var kvalitativa 
(se Bilaga B). 

4.2   Dataanalys  och  genomförande  
Efter att artiklarna valdes ut gjordes en dataanalys enligt Friberg (2017) som innefattar tre 
olika analyssteg. Det första steget innebär att läsa studierna upprepade gånger för att lättare 
förstå innehållet och sammanhanget, samt för att vara säker på att all relevant information 
tagits med från artiklarna. Detta skapar en förståelse och en helhetsbild av artiklarna. 
Artiklarna kan sammanfattas i ett par sidor som stöd i analysarbetet och som en säkerhet till 
att allt relevant skrivs ner (Friberg, 2017). De valda artiklarna i examensarbetet har läst ett 
flertal gånger för att säkerställa att dom uppfattats korrekt samt att det gjorts en 
sammanfattning på samtliga artiklar som stöd för fortsatt analys. Nästa steg enligt Friberg 
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(2017) är att söka likheter och skillnader och jämföra artiklar som berör samma 
område. Sedan dokumenteras likheter och skillnader i en artikelmatris där områden som 
syfte, metod och resultat presenteras. Detta skapar en god översikt och struktur för att 
underlätta fortsatt analys. Vad som tas med i artikelmatrisen avgörs själv i relation till 
studiens problemområde och syfte. I detta examensarbete jämfördes likheter och skillnader i 
artiklarnas resultat för att underlätta fortsatt analys. Artikelmatrisen i detta examensarbetet 
presenteras i Bilaga C där likheter och skillnader presenteras i syfte, metod och resultat. 
  
Efter att ha analyserat likheter och skillnader i artiklarna samt utformat en artikelmatris är 
sista steget enligt Friberg (2017) att sortera materialet. Huvudvikten läggs vanligtvis vid en 
presentation av likheter och skillnader i resultatets innehåll. Vid kvalitativa och kvantitativa 
resultat bör hänsyn tas till att dessa ska presenteras på olika sätt. Vid kvalitativa studier kan 
till exempel resultatet presenteras utifrån olika teman och vid kvantitativa studier ligger 
fokus på att presentera resultatet med siffror och ord. Mer exakt presenteras de kvalitativa 
studierna utifrån teman, kategorier eller liknande medan de kvantitativa presenteras utifrån 
de statistiska beräkningar som gjorts. Genom en sortering av innehållet skapas lämpliga 
rubriker om de aspekter som handlar om samma sak, på det sättet skapas områden eller 
teman. För att ge läsaren en förståelse för området refereras sedan texten till olika studier 
under rubrikerna som skapats. I detta examensarbete kommer likheter och skillnader 
presenteras i syfte, metod och resultatdel. Rubriker skapades efter att ha analyserat likheter 
och skillnader i resultatdelen för att ge läsaren en förståelse för valda problemområde och 
vad samtliga rubriker kommer att handla om.  

4.3   Forskningsetiska  övervägande  
Innan denna studie påbörjades lästes CODEX regler och riktlinjer, dessa riktlinjer och regler 
har efterföljts. Detta innebär att ingen förvrängning, plagiat eller förfalskning av material har 
skett. För att förhindra att fusk tillämpats har examensarbetet följt CODEX forskningsetiska 
regler och riktlinjer. Forskaren har ett eget ansvar att se till att materialet är av god kvalitet 
och moraliskt accepterat, även fast det finns forskningsetiska riktlinjer att förhålla sig till. 
Artiklarna som har valts har genomgått peer reviewed vilket betyder att artiklarna har lästs 
och blivit godkända från andra forskare (CODEX, 2020). Vid referering har en APA-lathund 
används från Wahlandt, Bjarsch, Kjellin och Petterson (2018) för att kunna utföra en korrekt 
referering. 
  
För att kunna förbättra samhällets utveckling och människors liv behöver det skapas kunskap 
och förståelse för olika fenomen, detta är syftet med ett vetenskapligt arbete. För att kunna 
skapa en utveckling och få ny kunskap behövs ofta människors deltagande i studier. Därför är 
det viktigt att forskningsetik finns för att undvika att människor utnyttjas. För att människor 
ska skyddas och försvara det grundläggande värdet och rättigheter hos personen behövs 
personer som deltar i studier skyddas. Människorna som deltar i studien har rätt till ett 
självbestämmande och kan avsluta sitt deltagande när de vill (Kjellström, 2017). 
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5   RESULTAT  
Resultatet i denna litteraturöversikt kommer att börja med att beskriva artiklarnas syften, 
artiklarnas metoder utifrån likheter och skillnader. Sedan kommer artiklarnas resultat 
presenteras utifrån olika teman som benämns SBAR:s betydelse för kommunikationen, 
Patientsäkerheten efter införandet av SBAR och SBAR:s betydelse ur ett tidsperspektiv.  

5.1     Artiklarnas  syfte  

Vid analysen av de tio artiklarna framkom det att samtliga artiklarnas syften handlade om 
SBAR som kommunikationsverktyg men med olika fokus. Sju av artiklarna var av kvantitativ 
ansats (Achrekar et al., 2016; Ashcraft & Owen, 2017; Beigmoradi, Pourshirvani, Pazokian & 
Nasiri, 2019; Cornell et al., 2014; De Meester, Verspuy, Monsierus & Van Bogaert, 2013; 
Heather & Ciurzynski, 2015; & Spooner et al., 2016). Tre av artiklarna använde sig av 
kvalitativ ansats (Vardaman et al., 2012; Renz et al., 2013 & Shannon, Long- Sutehall & 
Coombs, 2011). Fyra av artiklarnas syften var att undersöka SBAR-verktyget vid 
patientöverlämningar och vid skiftbyten (Beigmoradi et al., 2019; Cornell et al., 2014 och 
Vardaman et al, 2014; Renz et al., 2013; Spooner et al., 2016). Tre av artiklarnas syfte var att 
utvärdera effekten av SBAR som kommunikationsverktyg (Achrekar et al., 2016; Ashcraft & 
Owen, 2017; De Meester et al., 2013).  

Två av artiklarnas syften var att se hur användningen av SBAR påverkade sjuksköterskornas 
teamarbetet samt hur användningen påverkade sjuksköterskornas dagliga arbete (Heather 
och Ciurzynski, 2015; Vardaman et al., 2012). Artikeln av Shannon et al., (2011) skilde sig 
från övriga artiklar genom att undersöka tre olika kommunikationsverktyg, av vilka SBAR var 
ett av kommunikationsverktygen. 

5.2   Artiklarnas  metod  
Sju av artiklarna är av kvantitativ ansats (Achrekar et al., 2016; Ashcraft & Owen, 2017; 
Beigmoradi, 2019; Cornell et al., 2014; De Meester et al., 2013; Heather & Ciurzynski, 2015; 
& Spooner et al., 2016). Fyra av dessa sju kvantitativa artiklar var observationsstudier 
(Cornell et al., 2014; Heather & Ciurzynski, 2015; Beigmoradi et al., 2019; Spooner et al., 
2016). I två av observationsstudierna har det undersökts om sjuksköterskorna använt sig av 
alla element i SBAR-verktyget (Beigmoradi et al., 2019; Spooner et al., 2016). I ena artikeln 
har 64 sjuksköterskor med 4 överlämningar per person spelats in, totalt 256 stycken 
överlämningar registrerades. Inspelningarna utvärderades med hjälp av en SBAR checklista 
med ja eller nej frågor som gjorde det möjligt att se hur ofta och vilka element som 
sjuksköterskorna har med i sin överlämning. Analysmetoden var utifrån beskrivande statistik 
(Beigmoradi et al., 2019). I den andra observationsstudien gjordes också ljudinspelningar 
men under 20 dagar istället för ett visst antal inspelningar per person där 40 stycken 
sjuksköterskor deltog. Ljudinspelningarna transkriberades och analyserades utifrån hur 
användningen av SBAR genomfördes. Analysmetoden var genom deduktiv och induktiv 
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analys (Spooner et al., 2016). I den tredje observationsstudien valdes 36 stycken av 
sjuksköterskorna slumpmässigt ut där observationen gjordes direkt till skillnad från de andra 
studierna. Observationer gjordes av sjuksköterskorna vid skiftbyten. Syftet med 
observationerna var att se effekten och tiden vad gällande SBAR-verktyget vid skiftbyten, 
vilket skiljer sig från dem två första studierna då syftet var att se om elementen i SBAR 
används på rätt sätt. Analysmetoden var genom P-värde och F-värde, ANOVA (Cornell et al., 
2014). I den fjärde observationsstudien deltog 32 stycken sjuksköterskor där pre och post 
strukturerade observationer genomfördes vid 36 tillfällen för att undersöka effekten av 
SBAR. Denna artikeln skiljer sig från de föregående tre artiklarna då denna studie använde 
en strukturerad observation. Analysmetoden var utifrån beskrivande statistik (Heather & 
Ciurzynski, 2015).  
  
Två av dem sju kvantitativa artiklar använde sig av pre-postfrågeformulär där ena också 
använde sig av observationer (De Meester et al., 2013; Ashcraft & Owen, 2017). I ena artikeln 
var det 12 sjuksköterskor som fick använda sig av SBAR-verktyget vid dokumentation för att 
kunna utvärdera effekten av SBAR. Uppgifter samlades in med hjälp av observationer och 
frågeformulär under två månader för att säkerställa att sjuksköterskorna använde sig av 
SBAR vid dokumentation. Analysmetoden var chi-square statistik, samt logistisk regression 
(Ashcraft & Owen, 2017). I den andra pre-poststudien användes frågeformuläret före och 
efter införandet av SBAR för att mäta skillnader i kommunikationen och samarbetet mellan 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna utbildades i användningen av SBAR när kontakt skulle 
tas med läkarna gällande en akut försämring av patienterna. Frågeformuläret besvarades av 
425 stycken sjuksköterskor där frågorna var inriktade på samarbete, uppfattning om 
kommunikation samt hur kommunikationen mellan sjuksköterskorna och läkarna fungerade. 
Innan studien svarade 72% av sjuksköterskorna på frågorna och vid utvärderingen var det 
endast 53% som svarade. Analysmetoden var genom ett oberoende provtest, Pearsons chi-
square, Fishers exakta test och Cronbachs alfa (De Meester et al., 2013). Skillnaden mellan 
dessa två artiklar som använde sig av pre-postfrågeformulär var att den första studerade hur 
SBAR används vid dokumentationen medan den andra artikeln studerade kommunikationen 
och samarbetet efter utbildning av SBAR. Den sista kvantitativa artikeln gjorde en prospektiv 
studie där 20 stycken sjuksköterskor deltog. Sjuksköterskorna var slumpmässigt utvalda och 
blev illustrerade i användningen av SBAR. SBAR användes vid skiftbyten i klinisk miljö där 
en utvärdering gjordes under första veckan (observation 1) och sedan en ny utvärdering efter 
12 veckors användande av SBAR (observation 2). Observationer gjordes med hjälp av 
röstinspelningar och frågeformulär. Analysmetod var genom frekvens, procent och 
inferentiell statistik (Achrekar et al., 2016). Denna artikeln skiljer sig från de andra då en 
utvärdering gjordes både första veckan och efter 12 veckor.  
  
Tre av artiklarna är av kvalitativ ansats (Vardaman et al., 2012; Renz et al., 2013 & Shannon 
et al., 2011). En av artiklarna använde sig av frågeformulär med öppna frågor som besvarades 
av 40 stycken sjuksköterskor. Sjuksköterskorna fick frågor om deras upplevelser av 
kommunikation innan införandet av SBAR och sedan efter fyra månaders användning av 
SBAR. Analysmetod utifrån standardmetoder för en innehållsanalys (Renz et al., 2013). En 
artikel använde sig av workshop och rollspel där 78 stycken sjuksköterskor fick genomföra ett 
rollspel i användningen av SBAR för att öva sina färdigheter i användandet av 
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kommunikationsverktyget. Analysmetod saknades i denna artikel (Shannon et al., 2011). En 
artikel använde sig av semistrukturerade intervjuer där 66 stycken sjuksköterskor deltog i 
intervjuerna för att undersöka användningen av SBAR i det dagliga arbetet. Analysmetoden 
var med hjälp av tematisk metod (Vardaman et al., 2012). 

5.3     Artiklarnas  resultat  
Utifrån artiklarnas resultat har de formats tre olika teman: SBAR:s betydelse för 
kommunikationen, patientsäkerheten efter införandet av SBAR och SBAR:s betydelse ur ett 
tidsperspektiv. 

5.3.1   SBAR:s  betydelse  för  kommunikationen  
SBAR ansågs av de flesta sjuksköterskorna som ett bra kommunikationsverktyg som var 
strikt och standardiserat. Det var även ett bra verktyg att använda sig av för att minska dem 
fel som kan uppstå vid kommunikationsbrister. Sjuksköterskornas kommunikationsförmåga 
förbättrades genom användning av SBAR då det även hjälpte dem att organisera sitt 
tänkande utifrån de fyra elementen, detta bidrog till att sjuksköterskorna fick en högre 
prestandanivå oavsett vilken erfarenhet sjuksköterskorna hade. Genom att SBAR ökade 
förbättringen av kommunikationen, samarbetet och samordningen av patientvården bidrog 
det till att sjuksköterskornas förmåga att tillsammans kunna uttrycka nya idéer uppkom. Det 
förbättrade hela teamet (Heather & Ciurzynski, 2015; Renz et al., 2013; Vardaman et al., 
2012). Sjuksköterskorna tyckte också att SBAR ökade samarbetet i gruppen och då speciellt 
för de nyexaminerade sjuksköterskorna eftersom SBAR standardiserade hur 
kommunikationen skulle ske på ett korrekt sätt. På så sätt skapades en möjlighet för 
sjuksköterskorna och då speciellt för de nyexaminerade sjuksköterskorna att komma in i 
gruppen och lättare kunna kommunicera med varandra och övriga professioner. Det visade 
sig även att SBAR var till hjälp för sjuksköterskorna att vara mer noggranna i sitt 
beslutfattande kring patienterna och att detta minskade förekomsten av allvarliga 
kommunikationsfel (Vardaman et al., 2012). Efter införandet med SBAR ökade 
sjuksköterskornas tillfredsställelse av ett bättre samarbete, bättre kommunikation samt en 
bättre omvårdnad. Sjuksköterskorna tyckte att samarbetet blev bättre då SBAR var en mall 
som gjorde det lättare för sjuksköterskorna att ta beslut och arbeta teambaserat (Achrekar et 
al., 2016; De Meester et al., 2013; Heather & Ciurzynski, 2015; Renz et al., 2013). 
Sjuksköterskorna upplevde att läkarna var bättre på att lyssna och ta till sig informationen 
när de rapporterade utifrån SBAR. Sjuksköterskorna menade på att läkarna kanske inte 
håller med i det som förmedlas men att de åtminstone lyssnar bättre. Sjuksköterskorna fick 
en större trovärdighet genom att de använde sig utav SBAR då all relevant information om 
patienterna fördes fram och att sjuksköterskorna själva kunde rekommendera fortsatt vård 
för patienterna (De Meester et al., 2013; Vardaman et al., 2012). Efter utbildning och 
införande av SBAR framgick det att sjuksköterskorna var mer förberedda att ringa läkarna 
vid försämrade patienter. Sjuksköterskorna har ofta känt sig osäkra eller haft en rädsla över 
att känna sig dumma när de tidigare kontaktat läkarna, men att SBAR har hjälpt 
sjuksköterskorna i detta avseende. Det visade sig att flera av patienterna blev inlagda på 



 
 

 15 

intensivvårdsavdelning, från 13,1/1000 till 14,8/1000 inläggningar, efter införandet av SBAR. 
Detta är något som upplevdes positivt då fler av patienterna fick den vård de var i behov av 
(De Meester et al., 2013).  
 
Överlag tyckte sjuksköterskorna att SBAR var ett bra kommunikationsverktyg då de ville 
förbättra sina färdigheter och göra ett bra och säkert arbete (Renz et al., 2013).  Att många av 
sjuksköterskorna var tillfredsställda med SBAR-verktyget kan styrkas genom att 76% av 
sjuksköterskorna tyckte SBAR var användbart och ett bra kommunikationssätt, medan 24% 
tyckte SBAR var tidskrävande och därmed ett sämre kommunikationsverktyg (Achrekar et 
al., 2016). 

5.3.2   Patientsäkerheten  efter  införandet  av  SBAR  
När sjuksköterskorna använde sig utav SBAR-verktyget ökade patientsäkerheten. Detta då ett 
standardiserat verktyg som SBAR hjälpte sjuksköterskorna att fånga in all relevant 
information som rör patienterna och som är viktigt för en god patientsäkerhet. Däremot så 
visade det sig att viktiga kliniska fynd inte dokumenterades i alla fall där SBAR används, 
något som påverkar patientsäkerheten (Achrekar et al., 2016; Ashcraft & Owen, 2017; 
Beigmoradi et al., 2019). Till exempel visade det sig i elementet Situation, där viktiga faktorer 
som till exempel diagnoser, viktig relevant information om patienterna och allergier inte 
dokumenterades eller rapporterades. Sådan information bör överföras då den är avgörandet 
för patientsäkerheten. För att säkerställa en god patientsäkerhet är det viktigt att 
sjuksköterskorna måste kunna identifiera anmärkningsvärda signaler och tecken hos 
patienterna för att kunna agera snabbt (Achrekar et al., 2016). 
 
SBAR gjorde det möjligt för sjuksköterskorna att lättare fatta beslut gällande patienterna då 
de blev mer säkra på sin bedömning och lättare fick med all viktig information om 
patienterna. SBAR var positivt för patientsäkerheten för den underlättade kommunikation 
och beslutsfattandet (Ashcraft & Owen, 2017; Vardaman et al., 2012). En skillnad som kunde 
ses i artiklarnas resultat var att det var mycket varierat i vad som diskuterades under varje 
element i SBAR. Det skiljde sig från de olika sjuksköterskorna vad som de valde att ta upp i 
de olika elementen i verktyget (Achrekar et al., 2016; Ashcraft & Owen, 2017; Beigmoradi et 
al., 2019). Vid rapporteringen inkluderade 96% av sjuksköterskorna Situation. Det var 88% 
av sjuksköterskorna som inkluderade Bakgrund. Aktuell situation inkluderades av 69% och 
60% av sjuksköterskorna inkluderade Rekommendation. Sammantaget innehöll 51% av 277 
överlämningar något av de fyra elementen av SBAR. Detta medför att vårdplanen för 
patienterna inte förmedlas vidare i den utsträckning som krävs vilket leder till att 
patientsäkerheten brister då diagnos och behandling för patienterna försenas (Spooner et al., 
2016). Detta kan troligtvis bero på att det finns brister om vad som ska ingå i rapportering 
utifrån SBAR. Det visade sig att efter utbildning av SBAR ökade användningen av verktyget 
från 45% till 79%, dock fanns ingen större skillnad efter utbildningen på användningen vad 
gällande rapportering utifrån Bakgrund. Detta resulterade i att mycket viktig information 
som är relevant för patienternas aktuella status missades att kommuniceras vidare och 
ansågs som en bristande del i patientsäkerheten. Utifrån rapportering av rekommendation 
missades information om patientens fortsatta vårdplanering, vilket tros bero på brist vad 
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gällande tydlighet om vilken information som ska dokumenteras (Achrekar et al., 2016). En 
skillnad som kan ses i Beigmoradi et al., (2019) var istället att Rekommendation inte 
rapporterades lika väl som Bakgrund på grund av att sjuksköterskorna inte förstod vikten av 
att få med alla fyra elementen i rapporteringen utifrån SBAR. I sin rapportering inkluderade 
90% av sjuksköterskorna Situation, där det största innehållet handlade om patienternas 
diagnos och minst om patienternas stabilitet. Endast 10% av sjuksköterskorna inkluderade 
Bakgrund, där största innehållet handlade om medicinering och minst om kirurgisk 
bakgrund. Det var 57,7% av sjuksköterskorna som inkluderade Aktuellt status och 92,5% 
inkluderade Rekommendation som innehöll information om åtgärder. Rapporteringen sågs 
därför som ofullständig då alla elementen i SBAR inte användes i lika stor utsträckning 
(Beigmoradi et al., 2019). Informationen som tidigare diskuteras i elementen styrks av 
Spooner (2016) där Situation till största del handlar om diagnos, Bakgrund som med största 
del handlar om medicinering, Aktuell situation och Rekommendation som handlar om de 
åtgärder som är viktigt för fortsatt vård av patienterna.  
 
Däremot framkom en signifikant skillnad (P <0.001) av oväntade dödsfall, en minskning från 
16/1000 inläggningar till 5/1000 inläggningar efter introduktionen av SBAR (De Meester et 
al., 2013). Även antalet medicinska fel minskade efter införfarandet av SBAR (Heather & 
Ciurzynski, 2015). För att användningen av SBAR ska bli ännu mer patientsäkert efterfrågas 
fler utbildningar i användningen av SBAR. Detta för att sjuksköterskorna behöver få större 
kunskap och förståelse för vikten av att använda alla de fyra elementen i SBAR (Ashcraft & 
Owen, 2017; Beigmoradi et al., 2019; Spooner et al., 2016). 

5.3.3   SBAR:s  betydelse  ur  ett  tidsperspektiv  
Sjuksköterskorna tyckte SBAR var ett bra verktyg i tidsbegränsade situationer då verktyget 
gav en förbättrad effektivitet av kommunikationen vid till exempel skiftbyten eller vid 
kontakt med läkarna gällande försämrade patienter (Ashcraft & Owen, 2017; Cornell et al., 
2014; Renz et al., 2013; Vardaman et al., 2012). Efter införande och utbildning av SBAR blev 
kommunikationen bättre mellan sjuksköterskorna och läkarna, detta bidrog till ett mer 
effektivt arbetssätt och minskade upprepningar av informationen. SBAR gjorde det lättare för 
sjuksköterskorna att bedöma patienternas tillstånd då verktyget var lätt att följa. Detta gjorde 
det möjligt för sjuksköterskorna att snabbare fatta beslut om vilka bedömningar varje patient 
behövde. Det har även visat sig att SBAR var effektivt för att få med relevant information om 
patienterna genom att läsa dokumentationen och vid överrapporteringar, detta då SBAR 
hjälpte sjuksköterskorna att komma ihåg och veta vilken information som behövs för att 
kunna fortsätta vårda eller till exempel kontakta läkaren (Renz et al., 2013).  
 
Efter att ha introducerat en utbildning i hur SBAR används ökade användningen av verktyget 
i patienternas journal från 32% till 56% (P <0,005). Innan införandet var det endast 4% av 
sjuksköterskorna som dokumenterade utifrån alla fyra element och efter utbildningen av 
SBAR skedde en ökning till 35% (P <0.001) (De Meester et al., 2013). Verktyget var även till 
hjälp för sjuksköterskorna att sammanfatta långa samtal till kortare men mer informativa 
rapporter till kollegorna (Shannon et al., 2011). Efter att ha studerat tiden och effekten av 
SBAR i både papper och elektronisk format sågs det en signifikant skillnad (P <0.01) av tiden 
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att slutföra rapporterna från 53 minuter till 38,1 minuter (elektronisk SBAR) och till 45,1 
minuter (SBAR i pappersform). Detta beror på att sjuksköterskorna var mer fokuserade och 
använde sig av mer relevant information om patienterna. Strukturen och innehållet i SBAR 
gav en ram för hur sjuksköterskorna skulle rapportera. Det gjorde att rapportens innehåll 
blev relevant, viktig och prioriterad. Vid observationer som gjordes vid patientgranskning 
syntes en signifikant minskning (P <0.01) från 119,1 sekunder till 93,9 sekunder 
(pappersformat) och en minskning till 61,4 sekunder (elektroniskt). Minskningen tros bero 
på att sjuksköterskorna med hjälp av SBAR visste vad de skulle ta reda på om patienten. 
Pappersarbetet minskade medan datoranvändningen ökade från 14,3 till 21,5 minuter 
(Cornell et al., 2014). Det sker fortfarande ett visst misslyckande gällande rapportering enligt 
SBAR (Ashcraft & Owen, 2017; Beigmoradi et al., 2019; Spooner et al., 2016). Detta beror på 
bristande stöd från ledningen, bristande utbildning i användandet av SBAR samt att 
sjuksköterskorna inte är villiga till förändring och arbetar gärna på det sätt som de tidigare 
gjort (Ashcraft & Owen, 2017).   

6     DISKUSSION    
Diskussionen börjar med en diskussion utifrån artiklarnas syften och metoder. Sedan 
diskuteras artiklarnas resultat som utgår från bakgrunden med bland annat 
lagar/författningar och det vårdvetenskapliga perspektivet. Sedan förs en metoddiskussion 
utifrån vald metod till detta examensarbete, som sedan följs av en etisk diskussion.  

6.1     Resultatdiskussion  
I detta avsnitt kommer artiklarnas syften och metoder diskuteras. Sedan kommer artiklarnas 
resultat diskuteras.  

6.1.1   Diskussion  utifrån  artiklarnas  syften  och  metoder  
Detta examensarbete har analyserat material från både kvantitativ och kvalitativ forskning. 
Något som skulle ha varit önskvärt var att ha med fler kvalitativa artiklar för att få en 
jämnare bredd.  
 
Syften för de kvantitativa artiklarna handlade om SBAR som kommunikationsverktyg men 
utifrån olika fokus och med olika metoder. Valet för artiklar har varit sådana som beskrivit 
effekten av SBAR, undersökt överlämningar och hur SBAR påverkar teamarbetet. Syften som 
dessa ansågs vara till god hjälp för att kunna kartlägga hur användningen av SBAR sker. 
Metoder som använts i artiklarna har varit frågeformulär, röstinspelningar och 
observationer. Polit och Beck (2017) menar att vid kvantitativa studier är det viktigt att mäta 
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resultatet med pålitliga mätinstrument och att dessa är anpassade för det som är tänkt att 
mätas. 
 
De tre kvalitativa artiklarnas syften var att undersöka genomförbarheten av SBAR och SBAR 
som verktyg. Artiklarnas metoder bestod av frågeformulär med öppna frågor och 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är en god metod att använda sig av men däremot så 
kan resultatet påverkas genom att människor, antingen medvetet eller omedvetet, tolkar 
informationen. Det kan även vara så att intervjuaren upplevs på ett visst sätt som får 
intervjupersonen att inte våga öppna upp sig i de frågor som ställs (Polit & Beck, 2017). 
Därför är det viktigt att intervjuaren har en social talang för att få intervjupersonen att känna 
en trygghet i att besvara frågorna som ställs (Green & Thorogood, 2014). Att artiklarna 
använde sig av semistrukturerade intervjuer kan vara en styrka för artiklarna. Detta eftersom 
semistrukturerade intervjuer, till skillnad från strukturerade, ger intervjupersonerna en 
chans till att kunna öppna upp sig och inte bli hämmade i sina svar. Det är även viktigt för att 
intervjupersonens egna erfarenheter ska komma fram. Även frågeformulär har fördelar som 
inte finns på samma sätt i intervjusituationer. Vid frågeformulär så har personen möjlighet 
att i lugn och ro svara på frågorna, vilket resulterar i att personen får längre tid på sig att 
fundera över sina egna upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2017). För att lyckas få så 
mycket information som möjligt av observationer är det av stor vikt att forskaren skapar goda 
relationer till deltagarna. Forskaren behöver vara medveten om att sin närvaro kan vara 
problematisk för deltagarna vid vissa tillfällen som till exempel vid svåra samtal med 
anhöriga. Därför är forskaren ansvarig för att informera deltagarna att man får säga ifrån om 
det upplevs jobbigt. Observation är ett metodval som gör att forskaren får se på deltagarnas 
naturliga beteenden i den miljön som är tänkt att studeras på (Billhult & Gunnarsson, 2017). 
Röst och ljudinspelningar är till god hjälp vid dataanalyser då forskaren får med all 
insamlade data och kan lyssna och skriva ner innehållet. Därför kan direkta observationer 
vara en nackdel då det är näst intill omöjligt för forskaren att skriva ner allting som händer. 
Skulle forskaren fokusera på att skriva ned allting som händer så skulle det kunna distrahera 
forskaren från att vara en bra observatör (Polit & Beck, 2017). 

6.1.2   Diskussion  utifrån  artiklarnas  resultat  
Resultatet visade på en förbättring vid kommunikationen, exempelvis så underlättade SBAR 
informationsöverföringen vilket minskade risken för kommunikationsbrister. 
Sjuksköterskorna kände sig även säkrare i bedömningar och att det var lättare att 
kommunicera med andra, vilket ökade samarbetet. Detta överensstämmer med tidigare 
forskning som visar på att vid en bristande kommunikation finns det risker att viktig 
information om patienterna missas, som till exempel vilken vård som ska ges till patienterna 
och vem som ska utföra vad (Jirwe et al., 2010). Med hjälp av SBAR så får informationen en 
mer logisk ordning och att det relevanta om patienterna kommer med. Detta då SBAR 
beskrivs som en ram som säkerställer och underlättar att informationen som överlämnas 
sker på ett kortfattat och konkret sätt (Muller et al., 2018). I relation till 
kompetensbeskrivningen stärks detta då sjuksköterskorna förväntas kunna kommunicera 
effektivt och tydligt men att det finns en viss osäkerhet i hur man ska kommunicera på ett 
tydligt och säkert sätt. Enligt kompetensbeskrivningen har sjuksköterskan ansvar för olika 
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kärnkompetenser där en är samverkan i team, som innebär att arbeta teambaserat och 
kunna se varandra kompetenser. Ett gott samarbete är en av grunderna för att patienterna 
ska få god vård (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2017). Detta styrker resultatet som visar att 
SBAR underlättade samarbetet mellan professionerna och bidrog till en bättre samverkan i 
team. Samarbete kan relateras till det vårdvetenskapliga perspektivet där det rådande 
perspektivet handlar om hur arbetsplatsen fungerar och hur atmosfären är. Har 
arbetsplatsen ett dåligt samarbete och en dålig kommunikation behövs det kritiska 
perspektivet så att bristerna kan upptäckas genom det kritiska ögat och göra det möjligt att 
ändra det rådande perspektivet (Rytterström, 2015).  
 
I resultatet har det framkommit att vissa av sjuksköterskorna inte ville använda sig utav 
SBAR då dem inte förstod effekterna av verktyget. Detta kunde bero på bristande stöd från 
ledningen och bristande utbildning i användningen av SBAR. Resultatet visade även att alla 
element i SBAR inte användes då det fanns en bristande kunskap i vad som skulle ingå i 
dessa. Behovet av en fungerande SBAR stärks genom tidigare forskning som beskriver att det 
finns ett behov av att använda en systematisk kommunikationsmodell som SBAR för att 
skapa en ökad säkerhet i vårdverksamheten (Stewart & Hand, 2017). Det behövs också 
tydliga riktlinjer och rutiner som ska följas för att minska risken för kommunikationsfel. Det 
är även viktigt att sjuksköterskorna får träna upp sin kommunikationsförmåga genom 
kommunikationsövningar, vilket skapar en bättre struktur i rapporteringen utifrån SBAR 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan kopplas till det vårdvetenskapliga 
perspektivet och dess nivåer, där rutinen är en nivå (Rytterström, 2015). Dessa 
sjuksköterskor som inte ville använda sig utav SBAR kanske inte vara villiga att ändra sina 
rutiner och istället arbeta efter det sätt som de alltid gjort. För att förstå vårdkulturen och 
varför sjuksköterskorna gör på ett visst sätt kan också förklaras utifrån det vårdvetenskapliga 
perspektivet. På en arbetsplats finns kulturbärare som är personer som kan påverka 
vårdkulturen både positivt och negativt. Dessa personer ses som ambassadörer för den 
rådande kulturen (Rytterström, 2015). Användningen av SBAR skulle kunna påverkas av hur 
kulturbärarna ställer sig positivt eller negativt inför användningen av SBAR. Varför alla 
element inte används skulle kanske vara beroende på kulturen i vad och hur man väljer att 
dokumentera utifrån SBAR. Rytterström (2015) beskriver att horisont är ett begrepp som kan 
beskrivas som ett par glasögon som vårdaren ser igenom. Det som ses är det välbekanta 
medan det som inte ses är obekant. I relation till resultatet skulle SBAR kunna ses som något 
främmande och det skulle kunna vara en anledning till varför sjuksköterskorna inte väljer att 
använda sig utav det. Enligt Rytterström (2015) är rutiner något som kommer från tidigare 
traditioner som innebär många gånger att ett visst arbetssätt förts vidare utan förändringar. 
Vissa av dessa traditioner behöver inte vara det bästa sättet, därför är det viktigt att hela 
tiden ha ett kritiskt tänkande och i detta fall fundera på varför användningen av SBAR inte 
följs.  
 
Resultatet visade på att patientsäkerheten ökade vid användning av SBAR. Detta beror dels 
på att sjuksköterskorna lättare kunde fatta beslut då information samlades in bättre av 
SBAR-verktyget. Sjuksköterskorna kunde också lättare kommunicera med läkarna och bland 
annat ge sina egna rekommendationer vilket gjorde att de två professionerna tillsammans 
kunde ta beslut, vilket sågs positivt för patientsäkerheten. Dock visade det sig att alla 
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elementen inte rapporterades lika ofta och att det sällan var alla fyra element som framkom i 
varje rapportering. Detta sågs som en brist och att patientsäkerheten blev lidande. Detta 
resultat stärks utifrån tidigare forskning som visar att kommunikationsbrister, bristande 
samarbete men även brist i rapporteringssystemet kan leda till utebliven vård som i sin tur 
orsakar vårdskada (Kirwan et al., 2013). Överrapporteringar och hantering av läkemedel var 
vanliga orsaker till en bristande patientsäkerhet. Andra faktorer som hög arbetsbelastning, 
brist på kunskaper, brister i kännedom av patienterna och sömn var också vanliga orsaker till 
en bristande patientsäkerhet (Robson et al., 2011). Eftersom resultatet visade på en 
förbättrad patientsäkerhet med användning av SBAR (Achrekar et al., 2016) är informatik 
och säker vård relevanta kärnkompetenser. Kärnkompetensen informatik innebär att 
sjuksköterskorna ansvarar för att arbeta med en säker genomföring av kommunikation och 
informationsöverföring. Detta ska ske genom hela vårdprocessen och sker ofta vid 
övergångar och samordning för patienterna. Sjuksköterskorna ska också kunna dokumentera 
patienternas vårdtid med enliga termer och begrepp med stödjande dokumentationsverktyg. 
Säker vård är också en kärnkompetens som innebär att sjuksköterskorna ska arbeta genom 
att förebygga skada, arbeta på ett patientsäkert sätt och följa regler som finns på 
arbetsplatsen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kommunikationsfel kan leda till 
vårdskada och om en vårdskada sker eller skulle kunna ske är sjuksköterskorna skyldiga 
enligt patientsäkerhetslagen att anmäla detta till inspektion av vård och omsorg (IVO). 
Patienterna och dess närstående ska också informeras om att det skett en vårdskada och 
varför samt få information om vart dom ska vända sig (Patientsäkerhetslagen, SFS 
2018:1996). Resultatet kan även ses utifrån det visionära perspektivet som innebär att det 
finns en strävan att arbeta mot en god vård och att det finns vårdvetenskaplig kunskap som 
ett stöd för att vägleda vårdandet. Detta för att vården ska bli så bra och säker i största 
möjliga utsträckning (Rytterström, 2015). Då det finns vårdvetenskaplig forskning om SBAR 
som visar att detta är ett kommunikationsverktyg som förbättrar vårdandet genom att 
patientsäkerheten blir högre är detta något som passar in under det visionära perspektivet, 
det vill säga strävan mot en bättre vård.  
 
Resultatet visade på att användningen av SBAR många gånger var ett effektivt 
kommunikationssätt för sjuksköterskorna vilket bidrog till en ökad patientsäkerhet. 
Sjuksköterskorna tyckte SBAR hjälpte vid situationer där tiden ofta var under stress då SBAR 
var som en enkel mall att följa för att säkerställa att informationen som behövdes fanns med. 
Resultatet visade även att sjuksköterskornas kommunikation blev mer effektiv med läkarna, 
då SBAR minskade upprepningar och irrelevant information. Detta överensstämmer med 
tidigare forskning som beskriver att effektiv kommunikation är viktigt mellan 
vårdpersonalen för att tillsammans kunna arbetat teambaserat och för att kunna ge 
patienterna bästa möjliga vård (Thomson et al., 2015). Resultatet kan även styrkas genom att 
tidigare forskning beskriver hög arbetsbelastning som en bidragande orsak till att 
patientsäkerheten brister (Robson et al., 2011). Resultatet kan kopplas till kärnkompetensen 
förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, som innefattar att sjuksköterskorna arbetar 
utifrån olika system i vården och att utformningen av dessa följs (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Då resultatet visade på en ökad effektivitet av 
kommunikationen kan SBAR ses som ett bidragande sätt att öka förbättringskunskapen och 
kvalitetsutvecklingen i vården. Om arbetsplatsen väljer att införa SBAR som 
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kommunikationsverktyg är därmed sjuksköterskorna ansvariga enligt denna kärnkompetens 
att följa systemet för att förbättra kunskap och kvalitetsutvecklingen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet kan relateras till den vårdvetenskapliga 
förankringen ethos som innebär kärnan i vårdkulturen. Ändrar sig ethos ändrar sig också 
vårdkulturen (Rytterström, 2015). Relaterat till resultatet sågs en förändring i effektiviteten 
och kommunikationen mellan vårdpersonal efter införandet av SBAR (Achrekar et al., 2016) 
vilket kan ses som en förändring i vårdkulturen. 

6.2   Metoddiskussion  
I detta examensarbete har en litteraturöversikt använts. En litteraturöversikt skapar en 
översikt av kunskapsläget inom ett specifikt omvårdnadsrelaterade område eller ett problem 
som finns relaterat till sjuksköterskornas kompetensområde eller i verksamheter. Hade en 
annan metod valts som till exempel systematisk litteraturstudie i detta examensarbete så 
skulle det innebära en analys på endast kvalitativa artiklar och då hade en kartläggning av 
forskningsområdet inte varit möjlig (Friberg, 2017).  
 
En litteraturöversikt ansågs lämplig då de kvantitativa artiklarna ger resultat som är mätbara 
och täcker in stora deltagarantal vilket kan ge information om hur ett större antal 
sjuksköterskor använder SBAR (Polit & Beck, 2017). Examensarbetet innehöll mest 
kvantitativa artiklar där SBAR som kommunikationsverktyg beskrevs men med olika syften. 
Polit och Beck (2017) menar genom att analysera den objektiva verkligheten används 
kvantitativ ansats, där resultatet presenteras utifrån statistik. Den kvantitativa datan 
tillsammans med den kvalitativa datan kan vara en komplettering till varandra. Tre stycken 
kvalitativa artiklar användes där sjuksköterskans erfarenhet av att använda sig av SBAR 
beskrevs. De kvalitativa artiklarna bidrar till djupare information om sjuksköterskornas 
beskrivningar och erfarenheter av verksamheten och SBAR-verktyget. Då syftet med 
examensarbetet var att kartlägga sjuksköterskans användning av SBAR skapas en helhetssyn 
på det valda problemområdet genom att använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar.  
  
Urvalet har diskuterats i efterhand då det hade varit av intresse att hitta fler kvalitativa 
artiklar som svarade på syftet. Söktermerna som användes hade troligtvis behövts bytas ut i 
vissa sökningar för att finna de kvalitativa artiklarna som handlade om sjuksköterskans 
erfarenheter av att använda SBAR som kommunikationsverktyg. Detta för att användning av 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar gör det möjligt för de olika artiklarna att kunna 
styrka eller motsäga varandra (Polit & Beck, 2017).    
 
Genom att söka artiklar i flera databaser som är inriktade på vårdvetenskap ökar chansen att 
finna relevanta artiklar, samt att det stärker examensarbetets tillförlitlighet (Henricson, 
2017). Artiklarna söktes i databaserna CINAHL Plus och PubMed då artiklarna som finns är 
artiklar inriktade mot vårdvetenskap. Artiklarna som valdes ut till examensarbetet har 
genomgått peer reviewed, då denna funktion inte finns i PubMed söktes artiklar, som 
hittades i PubMed, upp i Ulrichsweb för att se så att de blivit godkända. En artikel hittades i 
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PubMed medan resterande nio artiklar hittades i CINAHL Plus. Full text har också använts 
för att artiklarna som söktes fram skulle gå att läsa utan kostnader. Att full text använts kan 
dock ha orsakat att många artiklar som hade varit av relevans inte kommit med i 
sökningarna.  
  
Då examensarbetet räknas som vetenskapliga dokument ska det också uppfylla de krav som 
finns utifrån vetenskaplig kvalitet. Utifrån forskare som använder kvantitativ metod är 
termerna validitet och reliabilitet olika tecken på vetenskaplig kvalitet medan de som 
använder sig utav kvalitativ metod föreslås andra termer som indikatorer på kvalitet. Detta 
beror på att de som använder sig av kvalitativ metod menar att validitet och reliabilitet är 
förknippade med positivistisk ansats (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det finns tre 
kvalitetskriterier som ska finnas för att stärka tillförlitligheten i kvalitativa studier. Dessa tre 
kvalitetskriterier är giltighet, trovärdighet och överförbarhet. Giltighet innebär att artiklarna 
beskrivit det som är tänkt att studeras. Resultatet ska representera sanning, objektivitet och 
vara bevislig. Vid kvalitativa artiklar ska forskarens förförståelse inte påverka resultatet utan 
det är deltagarnas åsikter som avgör resultatet (Polit och Beck, 2017).  
I examensarbetet har giltigheten bibehållits genom att artiklarna läst enskilts flera gånger 
och sedan diskuteras tillsammans för att försäkra sig om att ingen förförståelse använts och 
att artiklarna svarar på syftet. Fördelen med att ha varit två och skriva arbetet är att det givit 
möjligheten att reflektera och diskutera under hela arbetets gång samt att 
tveksamheter lättare kunnat lösas. Genom reflektion och diskussion har hela tiden nya idéer 
och tankar kommit upp som hjälpt arbetet framåt.  
Enligt Polit och Beck (2017 är nästa kvalitetskriterium trovärdighet som innebär att 
forskaren strävar efter tillit och sanning. För att stärka trovärdigheten i studien finns två 
aspekter. Ena aspekten innebär att forskaren utför studien på ett sätt som är trovärdigt och 
sträva efter sanning i resultatet. Den andra aspekten innebär att forskaren vidtar åtgärder för 
att bevisa trovärdigheten av studien och beskriva tillvägagångssätt. I detta examensarbete 
har trovärdigheten stärkts genom att samtliga artiklar är Peer reviewed som innebär att 
artiklarna som valdes ut är bedömda som vetenskapliga. Att samtliga artiklar är Peer 
reviewed ses som en styrka för dess kvalitet då dessa blivit vetenskapligt granskade. 
Artiklarna är också granskade enligt Fribergs (2017) 14 frågor. Detta för att vara säker på att 
artiklarna är av god kvalitet. För att ytterligare stärka trovärdigheten finns bilagor i slutet av 
arbetet som presenterar hur sökningar gått till, Fribergs frågor där varje artikel visar av 
vilken kvalitet som artikeln når upp till i form av poäng och slutligen en bilaga som 
sammanfattat visar syfte, metod och resultatdelen.  
 
Det sista kvalitetskriteriet är överförbarhet som innefattar hur väl studien kan kopplas till 
andra sammanhang.  Forskaren har till ansvar att beskriva tillräckligt mycket information 
om hur studien formats för att den ska kunna tillämpas och vara överföringsbar (Polit och 
Beck, 2017). I detta examensarbete har inga avgränsningar gjorts gällande land, erfarenhet 
eller sjukhusavdelning. Detta kan medföra att arbetet blir stärkande och överföringsbart. 
Artiklarna är från olika länder men sjuksköterskorna i artiklarna har liknande erfarenheter 
och resultatet från samtliga i artiklar har likheter vilket ses som en styrka. Dock finns 
nackdelen att sjuksköterskeyrket inte är densamma i alla länder. I en del av artiklarna är 
läkarna delaktiga men det saknas andra professioner vilket leder till att det inte blir fokus på 
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hela vårdteamet. Detta ses som en svaghet att inte hela teamet blir representerat då 
sjuksköterskorna arbetar i team med flera professioner än endast läkarna. 

6.3   Etikdiskussion  
I detta examensarbete har ingen etisk prövning gjorts, då artiklarna som valts redan är 
bearbetat material. Det ansvar som medföljer i examensarbetet är att artiklarna är av hög 
kvalitet (Codex, 2017). De artiklarna som söktes i Cinahl Plus valdes avgränsningen att 
artiklarna skulle vara Peer reviewed och den artikeln som valdes från Pubmed genomgick 
sedan en granskning i Ulrichsweb. De artiklar som valt ut har också granskats enligt Fribergs 
(2017) frågor för att säkerställa att artiklarna är av hög kvalitet.  
Genom att följa referering enligt APA undviks plagiat och genom att ge en tydlig beskrivning 
av metod och resultat kan läsaren göra samma sökningar och kontrollera (Codex, 2017).  
  
Då artiklarna som valdes ut till examensarbetet har varit på engelska har dessa översatts till 
svenska med hjälp av översättningsverktyg. En egen tolkning av vissa enstaka ord kan ha 
förekommit, men en eftersträvan efter minsta möjliga tolkning av texterna har beaktats.  För 
att minska risk för feltolkningar har texterna bearbetats med en öppenhet och ärlighet. Då en 
viss förförståelse fanns kring problemområdet har detta tagits i beaktning genom att 
artiklarna valdes oavsett om resultatet var positivt eller negativt, så länge syftet blev besvarat.  

7   SLUTSATSER  
Examensarbetets syfte var att kartlägga sjuksköterskornas användning av 
kommunikationsverktyget SBAR vilket har besvarats. I detta examensarbete framkom det att 
SBAR är ett kommunikationsverktyg som underlättar för sjuksköterskorna att få med 
relevant information om patienterna vid skiftbyten, kontakt med läkarna och vid 
överrapporteringar mellan avdelningar. Att använda sig av strukturerat rapporteringsverktyg 
som SBAR bidrog till en ökad patientsäkerhet och en effektivare kommunikation och 
överrapportering. SBAR underlättade även beslutsfattandet, detta för att sjuksköterskorna 
fick med all relevant information och var därmed mer säkra i sin bedömning.  
 
Det fanns brister i kommunikationen då alla inte använder sig av SBAR fullt ut. En trolig 
orsak skulle kunna vara på grund av bristande förståelse för vikten av att få med alla fyra 
elementen i SBAR, samt att dessa sjuksköterskorna inte var villiga att ändra sitt arbetssätt. 
Därför behövs utbildningar för hur SBAR ska användas och vad för effekter det har på 
vårdandet av patienterna.   
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7.1   Förslag  på  vidare  forskning  
Eftersom strukturerade kommunikationsverktyg tyder på en förbättring av patientsäkerhet 
så anses det viktigt att få kunskap om vad sjuksköterskorna tycker om SBAR då 
sjuksköterskorna är en central del i vårdkedjan och kommunicerar med andra professioner. 
Det är även viktigt att få en förståelse över varför vissa av sjuksköterskorna inte ansåg att 
SBAR var användbart. På så vis skulle det kanske också gå att utveckla SBAR verktyget för att 
få en ökad användning av verktyget eller utforska orsaken till varför SBAR inte ansågs 
användbart. Det hade även varit av intresse att hitta artiklar som involverar sjuksköterskans 
kommunikation med SBAR till andra professioner i teamet än bara läkarna för att få en 
helhetsbild över hela vårdteamets kommunikation. För att få en större förståelse över hur 
sjuksköterskor upplever användningen av SBAR som kommunikationsverktyg inom 
sjukvården föreslås vidare forskning inom detta område. Detta då det inte finns ett begränsat 
antal artiklar med kvalitativ speciellt mycket kvalitativ forskning om sjuksköterskornas 
upplevelser och erfarenheter av att använda sig av SBAR.   
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